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 اه نييبتلاو ناربلا باتك تابخشنم ىهو ةمبارلا ةلاسرلا لوس
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 ةلاسرلا



9 
 ام

 نيم

 ١ ةعيرالا

 ةءيرالا ددع ىلع ءاربكلا ةداسلاو ءارزولا م ىف * لصف ف 4
 دلع ىلعتءافزظلاو ءانغلتلاو ةايذالاو ء(نيكللاررخ ىف هكا لصف ا

 ةعبرالا ٠1٠٠

 ةعيرالا ىلع ءاسللا نساحم ميسقت ىف © لصف ىف 16م

 ةعيرالا ددع ىلع ءايادالا تكذ ىف دك لصف فا 1ع
 ةءيرالا ددع ىلع اهباهصا مست ىل تكنو ررغ ىف * لصف © كه

 ”ةعبرالا ددع ىلع بايلا اذهم ٌقتاللا رعشلا ىف * لصف دف 1غ
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 دهازا بأ 1.١

 قطنتلاو نايبلا با 16

 سفنلا بذا باب 0166 ٠
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 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 3 سو هباعصاو

 ظ مد( طاغ حالصا ع

  متانه ىلا ٠ هصن ام نساحملا نساحا ةتاخ ىف ١١ ةحفص ىف ادناوق

 ظ وسامخا متانه ىلا » هباوصو ؤهس «خنلا + دادعالا ىف : دابكالا در

 او ورمل وج و



 من ديك .نررالا هدا 6

 هماه ءاقر داو لك ده اهناوخا موقلا لتو لو د

 ةماقثلا ةكحر نكرباو د امان ممح نةرطال د

 وك هع 6< < ةداعأا ياكم فيسلاو #* ىرخا طدساب لحر ضيأَق *

 سدح ايأ نا مه طعن لاق رس أنا أبرم لاقو سيد ايا عقد: راغلا بأب ىلع مق

 ساتملا لاق الثم اهلسراف 6 لطب ال كوخا هركم # رشحوبا لاف لطبال

 2 سه فيسلاب توملا ضاغخو ريصو د ه قنا 0 وب مانالا تدح نمو دب

 د سلي فوح هناوثا ْق نيب ديب هطغر موقعا عرص 1 ياض #6

 ناك سقلا أرما نا لثما اذه ببس ناك * نادعسلاك الو ىعرم مهلوقو

 نم هنرث الو هيلع لبقت ال تاعأل ابد ةأرعا يو رف أ عا دنع ىظ داكب ال اكرغم
 تلاعو ىلبق ناآك ىذلا كحوز ند انا نا مو تح اهل لاقذ بحل ع امش اه سفن

 سالو لبآلا هلع نعس تين نادعسلاو الثه اهتلسراف نادعدااك الو يره

 كلذ لاق نم لوا 3 نوف كوخا نع اذا 0 مهاوذو « هلم ىرت ام لك ىف

 ناكو لئاو نب باعت نب مَع نبورع نب بيببح نب "هلل يب وخا ةريبه نب ليذهلا

 هل لاَعف ريسلا عرمساف باطلا فاضت فرصا مث منهف ةبض ب نم سانا ىلع راغا

 بلطلا كردي نودعلا مى اغشت نا ىفاخا ىنا لاَقف انتونَع اذنيب , مسقا هناعا

 ٌكوخا :ع اذا لاق ىيالحنرد م 0 9 مهر 1 ارا ن7 هيلع كلذ اوداعاف او 134 اه

 د اع ىرت ابجر شع 6 مهلوقو ى نئسعلا ىلع مهعبانو الثم اهلسراف نهف

 ضع قلط ناكو ة عت نب سيف نء ةءييض نء دابع نب ثراخلا كلذ لاق نم لوا

 كز : دحولا ن . هأ رهظت ةناكف لجر هلل نم اهي اع فلغف ن د امدعب ٠ نم ا

 شع تداخبا لاق اهنم هنتل ريع 6-5 ثراحلا اهح وز ىقلف 00 رهظت نكت أ م ا

 بجر دعب ايجر شع ىنعي ابع ىر' ابجر شع هلوقو الثم اهلسرأف ابك ىرثاسبجر '

 ىسوطلا نسحلاوبا ىل كلذ ىكح |
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 ةانم ديز نن دعس نا لثملا اذه ببس ناك 4 تاسناو اهتادب نمر 9 مهلوقو

 نم تناكو ةريو نإ باك نب ةديفر نب هلنأ مت نب جرزلا ةشا مهر حوزت ناك ظ

 . الفعاب اهل نلت اهتنباس اذا اهرتارمض تاكو دعس نب كلام هل تدلوف ءاسنلا لججأ |
 ' اهرئارمض نم ةأرما كلذ دعب اهتباسف نهلفع نييريعف كذنباس اذا اهما اهل تلاقف
 دنءسس نب كلام وو تاسناو اهتادب ىتمر اهترمض تلاققف الفعاب مهر اهل تلاقف
 مهب ضرعي وهو نيعللا لاقف ليفعلا وب مهل لاقب ناك جاحملا طهر

 * لذعلا نم ىوكا امو ناهرلا دنع * لّقع نف ىلجر نم رياودلا ىفاه « |

 . لاق نع لوا * اهسوب اماو اهيعن اما «اهسوبل ةلاح لكل سبلا # مهلوقو |

 عباس ناكو ضيعت نب نايبذ نب ةرازف نب بارغ ىتب نم لجر وهو سهيب كلذ
 سهبب قبو ةتس مهم اواتعُف مهلبا ىف وهو محشا نء سان مهيلع راغاو ةوخا ةعبس |
 بسحن اذه لَو نم نودنر اه لاق مث هلتق اوداراف قم“ ناكو مهرغصا نآكو ظ

 ظ قانا لها نا": كءم لصوتا ىنوعد لاف هوكْرف هيف ريخالو مكيلع لجرب ظ

 اولزن دغلا نم ناك الق مهعم لبقأَف اولعفف شطعلا لتقو عابسلا ىتلكا 07 نا

 نكل سهيب لاقف دسفب ال 4 !اًعف ركلا ديدش موب ىف اور زجاو اورخنذ
 تعستا نيح مهقرافف هوكرت مث هلتقب اوف ركتل هنا اولاقف لاظي ال مل ثالثالاب
 لاو كتوخا نيب نم كن ىتءاج ام تلاقذ ع اهريخاف هما ىتاو قيرطلا هل

 هل تقرو هيلع تفطع هما نا محالثح اهاسراف * ترتخال موقلا كريخ ول

 ١ * ادلو اهمأرا لك # سهب لاف هل تقرو اسهد سهبيب ما تيحا سانلا لاق

 اذبحاب # لاَعف مهعاتمو اهسلي هتوخا بايث هيطعت تاعج مث الثم اهلسراف

 نوهنم ةأرما .طصي هموق نم ةوسش ىه مث الثم اهاسراف 6# . ةلذلا الول ثاّيلا

 | 'هنتيطخو هتعا نع هيون فشكفذ هنوخا اولتق نذلا موقلا ضعبل اهنادهم نا ندر: |

 (هيخن اما -* اهسوبل ةلاح لكل سلا لاستف عنصت *ئش ىار كو ناقف هسأر ظ
 ظ هتوخا ىلتاق اق عدتني لج هللا ءاش ام كلذ ىلع ىتا الف الثم اسهل -راق اهسوب اهاو |

 1 لاقف اسان مه لتق ىح «مهاصقتي و ظ
 9 حما

 حجوا



 51 ١ * برالا هلل 2

 ب نيبكممل ىظنلد: تناوب قباغ كما“ كزوقلا -ق 5 »*
 نيم نب رهثملا زيت مدع اشلون ةتيزعملا جول تم: نشيل 0
 نوك ليلذلا تدب اهل راد * نك د قود تماس دق كنت ناف ه«

 نوعش ثيدحلا لاقذا ةيضك * اهراعتشا نا نرخلا نئمأتالو 0«

 داره نب دعس تدب ة>راخ ما ىه اي ةجراخ ما حاكن نم ع رسما د مهلوقو

 نه لحجر ت مناك نفع مأ ىهو هي ايما راعا نب دز نب ةيواعم نب ةيلعت نبا

 نب هللا دبع نب يد هم هن اهئامز لها لجا نم تناكو اهمترذع انا نآاكو دانا

 نب ديدسأ.هل تدلوذ مك نإ ورع هدعب اهجو'َرْف اهيخا نبا وهو دادق نب دعس

 ركب نب ثيل هل تداوذ ةائم دبع نب ركب هدعب اهيلع فلخ مثورع نب رينعلا نب ورع

 نب نادواد نب ةيلعت نب كلام اهيلع فلخ مش ركب نب نراخلاو رك نء ليادلاو

 ناكو برعلا لئابق ىف اهدلو رثكو كلام ني ورعو كلاه نب ةرسضاغ هل تدلوؤ دسا

 ' راصف ةجراش ما حاكب نم عرسا ليقف مك" لودتف بطخ لوقيف اهينثأب بطاخلا

 مهلوقو * لحن نا لبق انل0 نا .ىفاكتأ تلاعف ابطاخ هلاخا اسهننا لاَقف

 ئدنكلا رارملا لكآ نب ورع نب ثراحلا اهلاق نم لوا #* دعو اهرح دا ع
 كلدا له رضعل لاو ثراسلا نا كلذ ثيدح نم ناكو مراد نب لدهن نب رذكل
 نِيلأ لها نم سانا ىلع هلدف عن رذكد هل لاعذ اهسجن ىل نا ىلع ةهنع ىلع

 الف مئانغلا نم هناصصا ىدباو هيدي المو اومَغو اورؤظف هموقب مهيلع راغاف

 نا ىلع ىكدود رد دوارؤ الثم اهلسرأف دعو أى رج نأ ثراخحلا هل لاو فقرصنا

 هل لاقت ةقاضتم ةيطا هّدن رط ىو 0: هلع اوباق هل ن : د ناحج م ثنراحلا اوطعي

 تصرا:_ لاقوت سيفا ىآو ىلع فقو يح رغد راس اهنم موقلا اند ف تامصقلا

 ند اميه هيطعل 2 هللا و عاوولرب نإ ردعج سن ةيلعن نب هز لاقف نويق اع تاءص*

 سلا هوطعا شيلا كلذ ىأر الف هلت رغد هيلع لم ةيثلا ىف ىضم مث انتهنع

 ى رج نب لشن كلذ ىف لاذ ثراملا ىلا هعفدو

 < ..... ىرجت ان دايجلاو تامصش ىلع »اور وأب نا نجلا انعتم نكت "008

 »< ها اه



 # نرالا ديا ف

 | ىرجلا اذه ىرجي ناسالا هرعض امو نظلا كلذكو هبش اذا زو هيلع نكز دق

 بحاص مأ نب بيعق لاق
 م7 اونكز ىذلا لدم مه سا نم ير ادبا مهدو ىلق عجاري نلو #*

 ىااسئش هرما نم تنكز ءارغلا لاقو اضيا هتنتظو هيلع تيوطناو ترعضأ ىا
 نظلاو راعمالا ىف ويغ دشناو ىريغ هتنكزاو هنلع
 # ناعم ىتأف حن اع ناعا د كنان رشاكلا اذهو ىل اه د

 كلذب ىمسامماو ثوغربلا وه ءارغلا لاق * رمط نب ماط # مهلوقو
 ىذلا هب ىنعي امناو عفترا اذا حرجلا ريط دق كلذ نمو هوزئ وهو هروم طا

 لفس رمكو عفترا ربط ىجععالا لاق يدق وه الو لصا هل سدلو سانلا ىلع بنو
 ىف هتنفدو هترتس ىا رثلا ترمط دق مهلوق .هنمو لاق دادضالا نع وهو
 هضعب ثاسنو نونف وذ ىلا د نو<# وذ ثر.دملا 3 مهاوذو «* ىردص

 ناكو ريضم نب سايلا نب ةّباط ني دآ نب هيض هب ملكت نم لواو ضعب ىف
 اههدحال لاقي نائبا هل ناك هيض نا ىبضلا لضفملا ركذ اهف كلذ. هثبدح نم

 اقرذتف اهئاباطي ابرق اهعم امهو ليللا تحن ةيضلبا ترفنف ديعس رخآلاو دعس

 كلذ دعب ةيض لعج عجرب ملو بهذف ديعس اماو عجرف دعس اهدجوف اهبلط ىف

 كلذ ىلع ىتا مث الثم هلوق بهذف ديعس ما دعسأ ليللا تح اداوس ىأر اذا لوب

 ريسي وه اعبب كلذ دعب ةيض نا مث ريخت هل اعالو ديعس ئحي لو هللا ءاش اه

 ا حراس له اره نأ ناموا اهو ارالجز مثالا و عضحتص نب تزاذلاو
 اذكو اذكح هتئيه نم اباش هيف تيل دق ىناف» ناكملا اذه ىرتأ ثراخلا لاَعف

 اذكو اذكح هتفد نمو هيلع ناك ادرب تذخاو هتلتةذ ديعس ةفص فصوف
 ١ اذوهاه لاق فيسلا ةؤص اه ةيض هل لاةذ هيلع نآك افيسو دربلا ةدص فصوف

 الث“ بهذف نوحش وذل ثيدملا نا لاق مث ةيض هفرعف هانا هاراف هينرأف لاق ىلع

 قدزرفلا لأقو الثم اهلسراف 7 لافعلا فريشلا قيس 4

 ىبلساأ . هد[ سأأ

ٍ 
 ا
| 



 ه1 ه6 نزالا ةباغ 6

 هؤارطاو "ىلا حدم .شحلا ىبوصالا لاق ة* هيلع شن ود 9 مهلوشو

 ' رجخ ةئصد ىف قاييشلا ةغباتلل دشناو

 لصاو لاق هريدغ نا ”ىشلا نع ساثلا رك نا نرحل ىبا علا نا لاق

 عاشلا لود هدو لاق نا 2 06 0 شحولا ريف شسحلا

 »* شاملا قئاسلاو ىرسسلا ريغ * شافنا نم "هليللا اهل اخ *

 ىجعصالا لاق * ةقئاقث برمض 9“ مهاوقو * عضوم ىلا عضوم نم رفنملا ىا

 "هلياقلا اهزيغن حلا رهو لاق ءاهللا ب هب ىقلجلا ىلعا ْق ىلا تاما مداغنلا هريغو

 ريرجل دشأاو هعفر ديراف قالا طقس اذا زمغلو ىصلا تكيد اذا

 : روذعملا غئات بيبطلا مع * اهنيك قدزرف ان ةرم نبا نغ #*

 تامحملاا كتل :لاقي و كلذ نم ىبضلا رذع د لاب هقلح طّس ىذلا روذعلاو
 ىاذخا 3 مهلوقو ٠ غئاغنلا دحاو فردل لو دودْغل اهدحاو ديدافغللا

 ساند نم نعلم وهو اهشيزنو ةعيدملا ةيوست هانعم ىىع<الا لاو * سودلا

 اسايدو اسود هسودب فيسلا لّويصلا ساد لانو ٌقالجو هلّمص وهو فيسلا

 فيس ةوص ىف دشناو

 *  عئاج رط نطبو ساندلا لوط * هلّقصب سضادق ةديدلا ىفاص

 ٍِبيؤذ وبا لاق سودم هب لّمصي ىنذلا رخل لاقنو
 د علصا وه هنا الا فكلاب »* تاقتم سودم وه اًمأكو د

 لاقي عولا سحولاو عو# هانءم ىبعضالا لاو د ءاودلل شحوت “6 مهلوقو

 هلايع فصي عاشلا لام ىهداز ىنفاذا موقلا شحوا

 0 مهيرشش لاطف ءاملا اويرمشو * مه ءبشل ظ نشسح>ولا اولكا دق 9

 مولا :تابو اغْناج تاباذا امو لجزلا تاب لاقنو عوجلا ريغ الكأم اود مل ئا

 ديج لاق اشو

 )*  عراض وهو اهل مج لو اعارذ * اهي قضي مل هليل ايحوشلا ناو ه«

"9 
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 أ
| 

 ا

 * برالا ةياك 96 204

 »* اًرتذخا اه اذا ليللا ىضراعو * اروزم اببخ ىخ قانا *

 ةعرمس ىف سالتخالا رغدلا ىعمكالا لاق اخ راغد وهف نم رغد # مهلوقو |

 دي كونا وه 7 مهلودو ٠ ةعرسسل ةعقدلاو ه هزيع ءأأ ةرعدلا هريغو ىبارعالا نبا لاقو ظ

 دشناو لهلاو ردقلا كونلا ىحعصالا لاق

 ءارذلا
 د نم ْن ٠ نم ىدل اهانأ يح # نعر اه.ف 'ةل>ر اهواحرو يَ

 د لارا 000 تارماضبإاو دوسالا رع كلأو بايشلا رد 3 د ْ

 ايلا د دنع هازال و الاون 2ك يارا 2 5 م ارعالا نا لاقو

 ىباطمال دشناو داوسلا

 د .ء كونلا بابي سلو تكونتساو د 5 - ةزهش يم كمذن د

 5 ءاراهبلا مثلا يشي دقو »*

 دشناو ىلا كونلا هريغ لاقو

 *  قطظذنلا ىوذ تيقتل اما ةهردمو * مهتيقل اهاذا ىوزلا كونا نكو -*

 دشناو لمعلا سنكلاو لواع هانءم ءارقلا لاق * سدك وه 6 مهلوقو

 * لهجلا ىوذ تيقلاما الهاج نكو * مهتيقل اه اذا بلا ب ركأ نكو

 دشناو ككفتلاو ءاخرتسالا ةنوعرلا ىف لصالا * نعرا وه * مهاوقو

 هريغو ىجعحتالا لاَو د كود هلل #3 ىهاوقو وى نرهلا نك ءاخزيسالا نعزا لاق

 *ء رف ام ىا كرد هلل ليق هنم *ىحن امو لجرلا لعف دج اذا نآك هنا كلذ لصا

 هزم 2-- 5 لكل هولهودح َح مهمالك ىف ريك رح 0 * ةاشلاو ةوانلا رد 9 كم

 ظ

 هللا ريغل اهم برعلا ملكتت دقو ءارغلا لاق رظتني شيعلا ىأ هسفننم بحت لاق .
١ 

 07-5 حدع ى ددعلا ني رد لاقن نحو لج
 ظ !/

 مهلوؤو



 ؟ هال د نرالا ةدان

 *«  اليقث شارفلا ف عيصننالسك * تينجنو هداسو مومهلا فلا #*

 سيقلا ةئرعا لوق هلثمو
 د لاجواب تيب ام مومهلا ليلق * لفغم ديعس الا نيعنل لهو 3

 حارسا 0 نم لوا نأ لاشو ينل مك« الو ركشب ال ىذلا قجالا معن 55 لوقت

 لياو رطم نم ريخ لداع لاو ب اب اضيا لاقو هنبال صاعلا نب ورع هل لّقع ال نم

 لجراا ةرثثع ب ان مود ةنتف نم ريخ مولظ لاوو مولظ لاو نهريخ موطح دساو

 هانءم د6 لجرلا ريح دق 4 مهلوقو * رذت الو بن ال ناسالا ةثعو ربحي مظع

 ىدبالا هلانت نا نع عفترا دق ىذلا وهو للا رابج نءذوخأم وهو مظعت

 ءانعم ةديبعوبا لاو 6 نوبأم لجرال 96 مهلووو ٠ بش اذا ىبصلا رب# هنهو

 نوكح : ةدقءلا ةنالا لصاو هناع اذا انبا هنأ هئبا لاقنو بيعلا ةئبالاو بيعم

 سوقو ماهس ةكص ىف ىشعالا دشناو نونأ» دوع لاقي دوعلا ىف

 3 نالا ليلق ءارسس ببضق * اهل ىحا لكااك جالس 0

 مهبصخحو مهيمن هللا بهذا ىا ىجعدالا لاق 3 مهءارضخ هللا دابا مهلودو
 ةغباثلا لو هئمو لاق

 0 بكانملا مضخ نادرالا ةصلا | يعن ايدو انادبأ نونودد #*

 لاق ةرمضخ كانه تدسلو هيف مه أم ةعسو مهبدصخ نكاانملا رض ىئعنو لاق

 بهل ىبا نب ةدتع ني سابعلا نب لضفلا لوق هئمو

 # برعلا تيب نم ةدللا سضخا *« ىنفرعي نم سضخالااناو 2

 هللا دابا لوشب نم مهنهو لاق مالا ةعسو بصخلا ةدللا رمضضخاب ديرب لاق

 ةبيط ةلهس ضرا ىف ىا ءارضخ طبنا لابو مهريخو مهبصخ ىا مهءارضغ

 لاقو جيرخاىا هدنعام طبتتسا مهلوق هنمو جركسأ طبنا ىنعمو ءاملا ةيذع ٌةبَرتلا
 ىهو ةراضغلا نم ذوخأم وهو مهنسحو مهتحف! ىا مهءارضغ هللا دابا مهضعب

 عاشلا لوق هنمو ةك#لاو نسملا
 #7 نضناا ههدو ةراضغ ىلعو »+ 00 ىلع بالا وثدا د

3 0 



 4 نرالا ةياغ 9 م
 جمتتسسح تصح

 ١

 ' نالف # مهلوقو * اشح ةجاحلا ءاضقل نزدهلا عدوملا اوجم ىح رثك مث هب رتتسي

 ' ذوخأم وهو لاق هن عفش ام لكو هدنع ريخ ال ىذلا وه مسالا لاق * مريم
 | روزجلا ترن اذاف ىماقب الو ىسيملا موقلا عم سضد ال ىذلا لجرلا وهو مريلا نم

 معلا دشناو اهيل نم لكا اهيلع اورماقو

 05 (ةةخذح ةاتكل | ادنع امري الو +« هني دنع شحاف ال ىحا ام حا ا(

 ظ بدصت لاق مرعلا جافا اوعو اهربم رجصم لك اواعج مث

 ظ # مري سشدعلاب تنك" رجلا نف 0 اشي رفهدلا ثدحن ام ىب لاز امو 0

 ١ ىذلا ةلثثع كلذ ريغو ثيدملا نم قفاو» اب ىتأيال ىذلا مربلا ةديبع وبا لاقو
 ليقثلا مربا مهضعب لاقو هب عفتذي ال كلذو كارالا رع وهو ركشلا نم مريلا نجي

 عطقب ىذلا مربملا ةلزنم هانا مهلاقثتسا نم امش هسلا# نم عطتق_ هنأ حح ىذلا
 ثذدهأاو هرسكتل ادن ىعم ا ثنخم ود 6# مهلوقو * اهلبج نم ماريلا ةراجلا
 نا هلك كلذ ىح هرودكح ىلع ىا هئانخا ىلع بوثلا تيوط لاقي رسكتلا

 ىرد ال ىذلا صالاوه ىجععالا لاو 04 مهم نا د مهلوقو 3 ىبنارعالا

 | هف نكي ملاذا مهب» طئاح مهلوَد نم ذوخأم وهو هلدبس نبا الو هل هني فيك

 ءوض الو هيف رذال م6 ليل هتهو ضايب هيف سيل ىذلا مهبااو هوك الو بأن

 ىبدشالا ةليفن لاقو
 5 مههبلا ليللا يطا اهاذا *« ىتالا اه ركذت نم قأك د

 هود # مهاوقو * هل لاتحم فيك هنرق ردن ملاذا ةمهب عاجشلا سراغلل لاو

 ىعاشلا لاق هيلا حبات اه رادّتم ىلع دب زب اغلاباقد ىا هي امعن امد

 8-0 امعئاؤ ورع دبع ىلظ مار دقل * هيغلو ورع دبع نم ابع ايف د

 رخآ لاقو دازو غلاب ىا

 * اهنوعو مومهلا راكبا مناو * هليل هقروب مل جاوضلا نيعم 0

 ىجعكالا لاو هي هل لقع ال نم حارتسا 9 مهلوقو * ةفصلا هذه ىلع دازو ىا
 ٠ ال قجالاو ئىشل أنهس داكد ال رومالا ىف ركفلاو مويهلا ريثك لقاعلا نا هأئعم

 ىارال دشناو هل هيف ىش ىف ركب

 فلا



 تل * ترالا "دا ى3

 هارثأ لوقتو ادصخسم هارت لهاجاب لجرلا هللاقذال ما لكا عرزلا اذه
 نش لاةؤ ةزائع ايل ةيرقلا الخد اذا َىَح نش هنع تكحردذال ما لكا

 | كيم لئهجلا“ تسأؤأ اها لجلال لاف. انتحل سيح قلقا انيك انجاصا نا
 هتقرافم داراو نش ةنع تكس جن ما 50 يلا اهنع كلفت ةزائج ىرت

 ةننا لجرال ناكحو هء٠ ىضذغ هلارنم ىلا هن ريصي ىح ةكرتي نا لجرا ىباف

 هتةفارع اهريخاؤ هفيض نع هتلأس اهونا اهيلع لخد الق ديب اهل لاش
 هلوذ اما لهاجي اذه أه نبأ ان تلاقعؤ هن دم اهددحو هله> اهيلا اكشو هاب

 فيتا  هلوق اما : انةيرط عطقن ى> كثدحا وا ىئثدحت داراف كلجا ما ا
 ْق هلوو اهاو ال ما ده اولكاف هلها ةعأب له دارا امعاف 2 ما 7-91 عرزاا اذه

 هثداخل ن ث عم دعفف لجرلا جر 5 ال ما , م ايده ايقع كرت له داراف ةزانجلا

 اذه 2 نش لاَقف هرسسفف مث لاق هنع ىتتلأس ام كلرتشالل 3 لاق مث ةعاس
 ىلا اهلجو اهانا هدو هيلا اهبطغث ىلهنبا لاقذ هيحاصإ ىف ريخاف كمالك ن

 ةفاو فدو ىفا » م عاوقو « الثم تيهذف ةَقيط نش قفاو اولاقادو أر الف هلأ

 كلذ لود نآك رافطالا دو "نئفتلاو نذالا محو :نعالا ف الا لاو « ةفتو

 لاقو هب نوذأتي ام لك دنع هنوامعتسي اوراص ند رثك مث هنم رذقتسملا ىلا دنع

 ءارغلا لام ليلقلا ء يلا وهو ففالا نه ذوخأم عابتا فتو كل هلق هانعم ىفا يغ
 عذرا الا ةفا ىف لاق الو كلل فاو كل فاو كل فاو كا افاو كلل فا لاب
 امجاو ىبعءالا لاقو ءرذلا هن ندي * ةرذعلا نم ثنا ال مهلوقو * بصنااو
 هنيعل ءرذلا ىعم قدح ريكح م مهتنتفأب كلذ نودحرطب اوناكو رادلا ءانذ ةرذعلا

 ةيطقلل دشناو ةزذع

 * تارذعلا ىثس هوجولا حاسيق * مكحتدجوف مكتلرج كقل ى رمعل

 ناككحو ضرالا نم نأمطأ ام طئاغلا اًماو اطئاغ هوعت كلذكو لاق ةينفالا ديرب
 لاق اطئاف رم نح ركح مث طئاغلا ىنا لاق ةجاح ىْضَش نا دارا اذا رهدحأ
 فنك اير مهدخا ناك مث دربلا نف لبالل لمعت ةريظح وه اما فيتكلا تالذكو
 ذا! ىذلا تدبلا 0 ريكح من ةجاشلا ءاضعل هريظح هتاب ةيحان ىف

 ةجاسحلا ءاضقل ىتأي لجرلا ناكذف معجلا لضلا وه اما شيلا كلذكو اغينك اذهل

1 
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 # عجل كم شارهلا- ىف ىنعفنب * الو ثيدملا ىف وهللا مهم 2 * ظ
 * عار اهاضا لوغ لوو + الو تدجو اك ىلكت دجو ال اي |

 * اوءججاف ما قو ون دقو * هتؤان لضا ريبكح الو ا

 د معلم هج ولاف امس فزد *. الق باكرا هجوا ىف رطني دب

 ف عمل قشاعش هةنيفو مااك :ديدللا مراص. ةتالج 0

 د عفد هلامد. نم هلاونا * ىف قلج نيبو  ريعك نيب“ 5

 د -- سأراو و + 0 اندأب هيرمضأ د

 5 عدد م رهدو ىرهدف 0 * ناف ءاوسلا ىلع او مويلاف دش

 ناتلسق ةددنب و ىدح ىبكلا نبا لاق دك ءودط كارو ىدح ىدح .# 0

 اهب 0 تتاكلح اهتحاتحا ةءكو ب تءقوأ هقدش تناكو 4 ىلا لك اليك

 اوطقسا ةأدح عج وهو ريطي ىذلا أدحلا كاذب ديرب ةديبعوبا لأقو 0 5
 نب ةرغ نب ىدح ىاظقلا نب قريشلا لاقو نايبصلا بعل نموه اماو هتزمه' |

 نب مكملا نب مهلس نب نايفس وهو ةطم نب ةقدنبو ةفوكلاب مهو ةريشعلا دعس

 ودنا تراغا مث مث مهذم تلاتف ةقدش ىلع ىدد تراغا ن علا مهو ةريشعلا كو _س

 ةاحقبط ىلكلا نبا لاق : # ةقبط نش قفاو 9“ 0م وب * مهثداباف مهيلع
 نا سدعلا ديع نب :ىدقأ نب نش اسهز عقوف قاظن ال تناك دانا نه "هلق

 :ه اتب رمضف انهنم تفصتتناف رازن نب ةعيبر نب دسا نب ةليدج نب عد نب ىصقا
 نئءاشلا لاو اهريغو ةدششلا ىف نيقفإلل

 د هقيط نش قفاو. انيط * ابةلاب دانآ :شن تبقل 0#

 لاعق ن هل لاو المو برعلا ةاهد نم لحر ناكىلاطقلا 3 ىرشلا لاو

 هقفاو: ذا هزيسم ضعب ىف وه انببف انهجوزئاف ىلثف ةأرما دجا نج نذوطأال هللاو
 ىذلا ةيرقلا ديرب اذكح عضوم لاعف ديرت نبا نش هلأسف قيرطلا ىف لجر |

 هل لاقف كلها وا ىنليحتأ نش هل لاق. اههريسم ىف اذخا الق هقفارف نش اهدصقب |
 هزع تكيف نلمح وا كلجبا فيكذ بكار تناو يبكجار انا لهاج.ان لجرلا+ |
 رت[ نم للف هصصاا دق زب انه اذل ةنيرقلا نم ازقتاذا: نونا رايس نشن |

 اذه



 تح 3 برالا ةداغ ى

0 

 ٌْ ةدسعوا لاما ةضار هلا لدعلاو عوطتلا فرعضلا ىبءكالالاَو ئ الدع الو افرص

 لدع لك لدعت ناو ىلاءثو كرات هللا لو هنمو ءادغلا لدعلاو "هللا قرصلا

 هلا ىنعملاو ةنباسعملا نيعلا * نيع دعب ارثا بلطي 6# مهلوقو « اهنه ذخؤيال

 ىنعلاف هسفن ”ىثلا نيعلا ىلهابلا لاّوو هتاف نيح هرثا عبتو هارب وهو "”ىشلا كرت

 ظ نيعو هسفن ىعملاف هديعإ ىحرد وه مهلوذو هرثأ بلطو هآرب وهو ”ىذلا كر هنا

 ظ بيؤوذ وبا لاق هسفؤن 'ىثلا
 0 اهاوسرو اهءيع اءانملا هيلا * تشرد سهلا هنءدوتسا ىئاولو د

 كلذ ثيدح نم ناكو ىلماعلا ورع نب كللاه نبيع دعي أيا باطا ال لاق نم لواو

 اسمه) لاقب نيلجر مهنم ذخاف الجر :هل.اع ىف بلطي ناك ناسغ كولم ضعي نا
 5 لتاق ىنا لاف اماعد مث انامز هدنع اههسيتحاف وخا كاعمو ورع نب كلام

 اكاعس لق كلذ ىأر الف ىلا ناكم ىئلتقا لوقب امه:* دحاو لكل مخل لتقا اهكياف
 لوتةم هنأ نظ نيح كاعم لاعف كلام ليبس ىل>و

 د هدد>او "هليل تن حا ندو # هلام "هليل 02 ند الأ د

 ا هدناعلا ىه حامرلا ناب * اسهيأت ىلع ارازث غلباو *
 | يف هدعاسلا يه ةارمس صخو ا مهانج نأ ةعاصضتو علباف د

 ٍ وى هديصأر هيد مهل تي 2 |[ اولتو ول مسقاف : دي

 5 ع
 | د هدراو قرط ىلع اهونو * بقره ىلع ليبسس سأ رب د

 | هدلاولا دلت اه توللق ه» 00 الف كام“ ماك *

 ْ عش مهدحاو وع انكر نأ 3 * ناهز مهيق ٌثيلق هةموو ىلا كللاو قايشتا

 ١ تالذ كاع* »2 تت * هدصار ةيح مهل تنكل * اكلاه اولتقول مسقاف *
 0 نلطلا ىف جبرعت جزع 5 كيخاي باطلا ىف 6 خا كاعم دع ةايذسا هللا جد كلامها تلاعو

 رجالا نجلا كك وها ند هلاعف همو5 ز م سأن ىف ري سد ةيحا لك ع ىلف
 ا هل اولاعو

 ا بهذو نيع كعب أرئا باطا 3 لاذ فكف ليها نم ءداه كل كالام أب هوذرعو

 ظ كلذ ىف لاو هلئقف هيخا لتاق ىلع لج مثالثم هلوق

 ظ د“ اوعزد مه ناو يثق اه نك الو: نولبابكشلو 0

 0 مدنولا يم سم لق اني رد تنكح * دعو تاكو أف تي اودجلف #*



 د نرالا ةياق 6 حت

 لطخالا 0 تاع حردو ىذنم بدق 3 حردو بد ند نسحا 3 مهلودو

 | رثا مهل دجوي ال وفعلا اوطيهي نا * :جراد لعتلا كاسثك هلبق +

 ىجعتكالا لاق ص م الو ماش 0 د3 مهلوقو ٠ بد لف اذه ريغ ىف 5-3

 ا م هريغ لاقو موذاان 3 ا ا هوم مايو رهسلا عود م هؤم نوكد 2

 ا ذخأت ىذلا عضارا ىقاطلا لاق 1 عضار مح ل 0 مهاوقو « هل مان رورعسل

 ىذلا عضا 9 ورعوبا لاقو ”ئش هتوف الثل اة دم اهلكأيف لالخلا نم ةلالحلا
 دشنأو ةءسح نم اهيلخح ن زأ لءف ةقاثلا وا ةاثلا مضرب

 *  اعس#ث ابلكو ىدعسمو اجرك *« ةثالث اوناكموقلااعاذاىناو 2«

 *  اعم ازميطمو انيوها نحن اذا * مهفكا لانت نا نه ىدب تنفك
 ظ

 ْ | ةعم سمدل هنأب لتعا ددحأ كر هلأ هلأس اذاف اياحم دعم كسع ال ىعارلا وه عضارا ىبا لاق

 | ءارفلا ن ١ع هأك> هئظاو ةاشلا وا ةقاثلا ٠ نم عضر برشلا وه دارا اذاو للحم

 * مولا ىف دلو هنا دارب هما ىدنأ نم ٠ ملا عضر ىذلا عضارلا ىاعلا لاو

 لاقو ذرجلا ريلاو روئسلا رهلا دلاخ لاق * رب نم اره قرعنام 8# مهلوقو

 اه هانعم ةدسعوبا لاقو هل تنتكح ول راب نم اراه ىرعي ام ىبارعالا نبا

 زعلا توص ةريربلاو نأضلا توض ةرهرهلاو ةرربلا نه ةرهرهلا فرعت
 اًفطل فرعزنام ىا ريرهلا نه وهو قوةءلا رهلاو فطللا ريلا ىرازفلا لاقو

 هوأتلا ةهاآلا هريغو ىجعكالا لا اي ةهيمو ةهآ مهلوقو * قوقع نم

 »* ندا لجرلا ةهآ هوأت * ليلي اهلحرا تام اذا 0

 ناكو هنم رشو هنم ريخ وه ةءره واط 3 اهنا !نورملا ةركل 2 2

 غم هللا 0 3 #* مهلودو ٠ باو ءاخل# ةهيمأو ازاحن ةماو ناطذ 6 نأك لوعب

 اؤرمد

 ٠ ةهيم يغ لاّوو ةهومأ» ىهف منغلا تهما كلذ نم لاعب و سشاو ريخا وه لصالا ١

 ظ رعاشلا لاق ةهيفمأو ا

 ظ َ* طاما مسقلا ”ىبس ماظعلا ريغص * ةهيما ميط 0-1 مط » |

 ظ
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| 

 0 هللا ديا ءاعدلا ىف للقب : لجرا جرف وهو راوثلا+و م قسم وهو هتروع تيدباو
 ا

 ١ و هتروع تدب هنأك ةئم ايصسأ الو هب تاعذ ىا هب تروش. ىف ءه لاسه و هراوش

 ' ىف ة>ردلا ىلع تاقر ؛هتفو هس اينومقر ال ا د هتءمد هللا 55 ل 0: مهلوقو

 ١ ركحسا هلا كرو تيقرو:تاقر لافي ةزملا تيعس, زها نطو. لاا
 أور لاقي ةيدلا لوتةملا لها نخاف الجر لجر لتقااذا مدلا ىف كلذ لصاو
 دخون مل ولو عفترا ىا لئاقلا مد أقرو لوتقملا مد ىا هب بلطإ مف عفترا مدلا

 ليياولا ديعم نب 5 دشناو لضفللا لاق كلذكو ردهثاف همد قيرهل ةيدلا |

 البا فصي ٠
 دب ءاهدلا اهاقاعم ىف أقرتو د ايبط شيعلا ندزب ىناللا نم د

 0 ٠ هوطو ىا هدوعمد هللا أورا مهضعإ لاقو ةيدلا وهو لمعلا ند لعافم لقاعم 53

 دِلاج لاّقو ناويلا قطانلا لالاو بهذو ةضفىا #* تمايص لام # مهاوو

 عاشلا لاق ديك هل ناك ام لك قطانلا

 0 ديك اذ اًفطان الو تليه * اتمايص ىتدلخ لالا اه »*

 د دق موألا ند ئيرذ كدوو د قماصه هب ىورا ضد د

 هزلي ىلع مس بول هنأك لل هأ سال ىلإ 7 هدحو جرس ناآلو 7 مهاوقو

 دجارلا لاق ريغ: هعم سيل

 د هددحو جرساب ا 1 ووس ا هذربب ارهعم 4 تءاج د

 سيع»و هد>و نييعو هددحو جيس ن ' هو عضاوم 00 ْق الا ةيوصخم ادبا هدو

 سهلا وه دلاخ لاقو مهثللا وه ورعوبا لاق #* عكلاب مهلوقو * هدحو

 ناكلا ديثناب اكل :الل لاقيو

 3 عاضللا الو. ناهلاب انا امو « ىرصعا تعضاعاكلاهل تاهفا ه«

 *  عاكجلااب كل مهالأتاقو. + اهنم تكذحف ميه ىلتلاقف ظ

 وهو. لاو هريغالو قطنا ه)ال ىذلا هرماب ىعلا قجالا وه ىجعكالا لاقو ظ
 ةدايم نبال دشناو السلا عم حير ام وهو عيكالملا نم ذوخأم

 1 حاملا مطالع السلا نير“ دب ٠ ليرمسم لع املا تمر د



 3 نرالا درا 3# 26م٠

 نب ناورغ لاق بارنضلا نم عنم اذا مديسم ريع مهلوذ نم ذوخأم وهو كلذ ْ

 ظ هزء هللا ىضر نافع نن ناّمع لتق نيح ةيواعمل مكحلا

 |[ د ميرت الو قشمد ىف ردهت * ىمءملا مدسلاك رهذلا تعطق *0

 ْ د : موؤس 5 3و كل د ايح ناكو باضصملا ينك قلك + ٠

 ١ # تيلتا الو تيردال 6# مهاوقو * روكذلا موؤسلاو فيعضلا نجاعلا فلالا |
 اذا تولأ نمتلعتفا تيلتنا ءارقلا لاق دالوآ هل نوكي ال ىا لدي آل ناب ةيلغ وَعَد |
 ارا دسلاو كلل وها نوكل بلطلا ى ترمصف الو يردد لوقف ترم |

 سعلا

 د لآ الو بوطألا فارطا كردع 2 :ةيبفت ةساكدع نفاذ اه ءرملا أهو د

 دشناو ىردت نأ تدظتسا الو تيرد 3 لوعيذ مله سأ اذا

 دي ىل دوم وه له ءازوطا ىلا ادوءض د مرتو ىبوو نقتل يع ف 2

 ىا توات دارا تخلت الو ترد ال عه لاقو ةتبلط اذا ةمورب ئغلا ماز

 6 اددلتم قب 96 مهلوقو + حاودزالل ءان واولا اويلَمَذ ولتت نا تنسحا ال

  نأكح قدلا اتعفك امهو نيديدللا نم وهو الاعثو انيك رظني اريك ىنا |

 "نط موقن ال # مهلوؤو * اذ ىلا ةرمو د.دللا اذ ىلا ةرغ هّقتع لوح ىئغملا
 | ةئسفت ةنؤمو نودحح توعد موه ال هنا ىعملاو مسجلا نطلا ىجعكالا لاو د ا

 ظ 5
 ظ ظ دشناو ظ

 | 2١ نجدلا ىبد نم ىلحنرطب * ىنأكح افقاو ىتوأر الا 0#
 1 0 ىم ضعبو مهنم هضعءيف * نما مالكب ىذها ناننضع 3

 # نطلا مظع نيعارذلا معد د نجاح ءاسهبح ةهبج د

 ىراكنا سل 524 4 ءوس نه اركب 7 ص مهلوذو «٠ م.جلا ىا نطلا ميظع

 هللا لو ةئمو لآق ضرنلا ءوشلا ةديبعوبا لاقو كنا ال ىنكلو كب ءوس نم كابا

 | هقبع ىا * نالفب تروشت 6# عهلوقو * ءوس ريغ نم ءاضنب جر لجو نع

 تيدباو
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 | نونا دساخ هلا ءارغلا لاق د طايلاو ظايهلاب اناز ام . 2 ا « هيلا
 باهذلاو * ىلا كلذ ىنعمو ردصلا ىف قولا دشا طايملاو درولا ىلا قوسلا

 عائجا 00 اههريغ لاقو رايدالا طايملاو لابقالا طايهلا ىنايحملا لاقو

  ءافخلا حرب 9 مهلوقو * كلذ نع قرغتلا طايملاو حلصلل سانا

 | اه يف راص ذل ضرالل حاربلا ند وهو موَيْكْلا رهط هأنوف ىجعكالا لاق

 راص ىعملاو موتكلا رهطظ 1 سمالا دهدأ هلثمو اه رهط نه وهو
 ا داه> ْق

 ا ىجىكالا ريغ لاقو لا ْز 6 م4 ضخ لاقو عفتراو اهنم ظاغام وهو ضرالا ند

 | هنا 2 دحاو دهدو دهحاو لاَ ارهاظط ارها راصق ءافلا 0 ىا هاما ها

 ' هانعم ىنعسالا لاو *# لك لغ 6# مهلوقو * ةدشلا دهجلاو دهجلا نم وهو

 هل م ىئعملاو 5 :نياو ىلا 3م 7 6 ه2 د م 5 مهلوذو

 ْ هت ََق 2 ا دشناو اصيح صي# صاح لاقن رك عه ةهؤع

 »* انضاغت اه .ةلك ”ثفلحو *:(ضاوطو تساابقااهتلا)
 دب اصاورا اناو> نم اوصقربو دب انصارد> امصع اوم و دي

 ٠ د اص ايح اركع نودحف دك

  ىوكلاا قيض عقرب وهو صاوصولا سيلتف بعت ىح تربكدق اهيل لوقن
 | نوصق ر اقرف باطحلا ىئعبا 5 ّنح صام صاخنيلل لاقنو فلا صائتلاو

 دبع # مهلووو * هنع صر ىا اصايحو عوجر ركعو اهب نواحمتس# مهابا
 كلذكح نكي مل اذاف هيلاومل اكوام هوبا ناك ىذلا نقلا ىبعكالا لاو 6# نق
 مدان 3 مهلوقو * كلما ىهو َةنَقلا نم ذوخأم ندلا نأكحو ةكلم ديع وهف
 ١ مدس هايعو ريغتملا وهو مدسلا ءاملا نم هلصاو لقعلا ريغتملا مداسلاف هدي مداس

 ظ ةمرلا وذ لاق مادساو

 4 روعه »إو مادسا نخاوا * هضءبف ىوقا ىليغلا نولك ءاهو

 | وهو نجا عج نجا واو سانلا ند الخ ىوقاو هريغت ند هن ةهيش 7-- لسغلا

 ' نم عونم هنأت اًئيحم الو اباهذ قيطي ال ىذلا ريعلا مداسلا مهضغب لاقو ريغتلا

3 
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 زا وهو قوسلا ْق رجلا ن م كلذ لصاو: هد وعصو هل َُس ريغ ن ه مكيلع لهش

 نجارلا لاق اهزيسم ىف ىعرت مننلأو ليالا كرد

 اروساو فعالا ىون ىح * ارج نكتررج املاطل *

 * آوبش باكرا اولا ال مويلاف 3

 هذخا # مهلوو * ريسفتلا ىلع ارج بصنو ممثلا ىنلاو محتشلا ىنلاو نعم ىوز
 دارا ىبارعالا نبا لاقو فخ ةوبللا ىنعي ةعبش دازا ىععصالا لاو #* ةعبس ذخا
 م مهمالك ىف ددعلا نم نواريعثسل م 31 هنال ةوبس ليد اعاو ددعلا نم ةعيس

 وع نب ةعبس دارا ىلكلا نبا لاقو مانا ةءيسو نيضرا عبسو تاوعم عبس كلذ

 هن برضي اديدش ناكو ىط نب ثوغلا نب ورع نب لعث نب نامالس نب ةبلعت نبا

 | نجا ىنعملا ىبعتالا لاق 4 هلابج هللا نجا 6 مهلوقو * لثملا
 اهيف رثكرو اهئكسي 0 لالا ىا هابج هللا نجا هريغ لاقو هتةلخ اجخن يا هيل

 كلذ ربك م 27 ىا ثور ل نوعع“. :ك ا وناك مهنال ار ل تثيو“ ماو

 مالم نا هائعمو !ىلباتن نويلرب 7 اوشوانت د مهلوقو ٠ عم تيتا 3

 ناك٠ ن م سوامت'ا مهل ا لحو ْع هللا لود ةهئمو لاتعلاب هذخاو اضعل لدا

 # اهذوصت نيديلاب وطعأو سود د ةكارا 23 ىر ةيبط اخ د

 رسلا لثم ثايكحااو لالخلا لثم هنم دربلاو حلبا لدموهو كارالا رث ريربلا
 نجا رلا لاق بطرلا لثم مريلاو

 *  الؤلا ىفاوحا ع هءا شون * الع نم اشون مربلا سوم ىهف | #*

 ْ جادلاو ىلاعتو كرام هلل 0 2 ىلا حالا 3 جد هزكلو 2 م 0 مهلودو

 ممترانزب جالا ىعم اًماو نايتالاو ةرانزلا لا نعم لصاو ةراكأل جير ىذلا
 امر 0 فىسعا نيكد لأم هلي ثدب

 0 هيويم اضملاب ىنرب لظو * هر " انارظو يجي لظ د

 ةيلع سانلا هلا اصحلاب ىريو هاو ىأ هن ومهو هيلا رطظنمو رازب ف ِ

هريف هلكت نا هل ايهتب مل ةسفن هراكجدب نا دارا ند نا
 رظنب ىح اهن هي

 هيأ |
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 زيعلا تحيذ مث اسعق اهتنهرو مغ ىنب نم هادا نم. انش تراسل"

 سدعو وه لد ىاطق نب قرشلا لاقو لأ وهلا ْق ل هب برق ْثد 6

 تاك 0 "نع 4 0 نس هول 0 مك 0 2 3 نسال نبأ

 عزو 0 لول 0 تثتصمو عاصلا ا 4م ب ب كيلا دوعأ َى ١-2 6 4 اذه

 لب مهضعب لاقو نهرلا قلغ تلا هذ ةعاص ٠ 0 اهاضتقاف اهيقل 0

 مهلوقو * لثملا هب برسذف ادب .ءهذاو لحرأا 7 رق هيلا دعت لو هدنع هتكحر'

 ذوخأم وهو لعف الب مالكلا هانعمو "هلقربلا ىف انذخاو د انيلع لقريت ال
 نا ىلا جبتحا مث عضوم ىف امهب ملكتي ناتملكلا تناك اذاو رطهالب قربلا نم

 كلذ نم ٠ ةيناثلا ةيلكلا نم ارح ىلوالا ةيلكلا ىلا اوفاضا ةدحاو ةيلك العجم
 لاقو هللا الا ةوَق الو لو> ال لوق وهو #* ةقاولا نم يلكحا # مهلوق

 ٠ ععاسشلا

 م« لئاس ىرعلا هلاس اها قلو .* 0 لك ماوقالا نم كادف «١
 نا ليلخلا ىكحو هللا مسي نودنري 5 يزئسبلا نم ركا ا مىهلوذ كلذكو

 53 و حالغلا ىلع جو ةالصلا يلع ى نذؤملا لوو نم لعيدع

 *- العيد سابصلا عاد اعد نا ىلآ * قئاغم تانكنمتفيط بزالآ

 دشناو

 #0 ىدالا ةلعيح كنز ملأ * راج نيعلا عمدو اهل لوقا *

 دكا

 - احالفلا ىعادلا لءيح نا ىلا * ايهدنع ىل كفيط لاز نا امو *

 5 فصي تياث نب ناسح لاق ثدبخ رب رش هائعم *# ثغم وه 00 مهل وذو

 3 ءاطن وا: تقم :ناكام إذا .*« .انلأ نا ةماللا اهلوت #*

 مهلوقو * جاجل ءاللو كلذ لعف اذا لجرلا ملأ لان هيلع مالن اه انيتا انملا |

 تةصتلا ىا هنيع تع هلوق نم ذوخأم هن قضم ىا * ال هع نباوه 6
 اكو مكتنيه ىلع اولاعت ىا. * ارج م ا“ مهلوقو * ريسغتلا ىلع هبصنو '
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 »* ره ىلا نم ماقا نيفو * رطشلا طيلخلا نيب كقاشأ #*

 هود ةدمو ههدجول عقلا ىلا لدع ىل ريدلا ىلا رطش ىلا“ طاشاا هددبع وبا لاق 1

 ريش نالف د مهاوقر ٠9 ةديحأت ىا مأر لأ روهسملا راش مكهوجوا ولوذ لافت

 وهو كاذل درعلا لطابلاو رخل ف نيكل هانعم ورع وبا لاق #*“ ىرعثو

 بكر  هنال كلذب ىعض ةهجول ىضم اذا رعثلاو رعش مهلو3 نم هنا لانو

 * ةماعلا هتريغف رب رحتلا دالا وهو ىرعثلا هنا مهضعب مجزو عدترب الو هسأر
 برا مجاج نم ذوخأءوهو قياضتب ىا * انيلع ماحب وه 9“ مهلوقو
 وهو اليو اضرح قزم ىا ماج: مهضعب لاقو اهتدشو اهئيضم ىأ

 جم تاب ةعد د ةعد ند 0 وه د مهلوقو ٠ مججلا ند ذو

 اهنطي هنا تنظذ قلطلا اهبرضف الما تناك اهنا اهتح نم غلب ةيلملا

 حاسص هتعضو الف تدلو كلذل تأيهت الف طئاغلا بلطت تيهذف اهزرع دق

 اهما تنطْدُف هاف رعجلا عب له هاما ان تااقف اهما ىلا تءاخل ةر وعذم تماقف

 ٠ 00 0 ل امنا هن 00 عيضوملا 0 اهتلأسو هأنا وعدو معن 2 اهو

 قالا ”ىبس 0 3 0 انا ىا قفتن فيكحذو قئم ىحاصو قت

 ىجعحكالا لاق  دقتلا نم لقا 6# مهلوقو * عيقر قجحا لاقي اي اننيب قافتا الف
 1 كا 0 راغص دعنلا |

 * ا امم 0

 34 عج ىلع سعد ن“ نوها د مهاوذو ٠ لضالا ندمملاو مع ند "هل دبف مدقو

 ناو هتحيو وه 2 م ىف ىب» امالغ ناك سوق ى.هتلاريضخ وبا لاق
 ةنعب
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 هنراغ ىلع هليح خرط ريميلا ليها اذاف ماثسلا ىلعا براغلاو تش ام لعا كيلا
 لون نب رغلا لاق يش نم عنمم الريعبلا اذهك ىل# تنا لوقيف ءاش نيا بهذب هكرثو

 * ىلي> ىبراغ ىلع اوقلأ مهتلاعم * عطا مو نيلذاعلا تيصع يق د

 ىجعحالا لاق هياجر ري ءاج## مهلوقو © ةيلكلا هذهب نقاطي ةياهاجلا لها ناكو
 هانعم ىبارعالا نا لاق هيفطع رن ءاجو هيلجر لمح نإ ردق ال القثم ءاج ىا

 برءلا مالكحو اغراف ءاب ىنا هيردصا برضي ءاجو هبوث ىيحان رجب ارتختم ءاج
 هجحر ىبا لا * لوطا هيفرط ىا ىردشام مهلوقو 6# + هيردزا برضي

 ىعاسشلا لاق ءارقلا نع هاكح هما ما هوبا فرسشا هندلاو ىا ىردب اه دي هللا

 3 حواص نيدلاو )| مش دعب لهو ا“ ا اذا ىارطاب ىل نو #*

 وهو ةمأ لبق ن م مأ همأ لبق نه هف رش نيْفر طلا ىأ نم ىردر.ال يجتالاا

 معي ام ىجمحالا لاق *« هم. الو هةفب اه مهاوقو ا * ءارقلا لو نم بيرق

 ةئم لاب مهقلا هقئلاو ءاهققلا ىع» هئهو علا و ةئطفلا هّمقلاو لاذ هش الو

 مهلوقو ٠ مقلب تهقن ضرملا نم لاقيو تم4 لشم ثيدحلا تهقن

 * رعشلا نم دقعتملا ل-صاو مهشب ال ىذلا مالكلاب ىا د صيوعلاب ءاج #4

 ةباهسلا ف كلذ لصاو تبهواو تراراع ىلع ىا # تلين ام ىلع 96 مهلوذو
 قدزرفلالاق رطملا كليك ىذلا يباحسلا لاذلاو ةرطم اهنا ترا اذا تلو
 #* رطامو دحم قدصلا لاخ كلا * ةءاشو ادفوو اراوز كائتا 0

 قربلا ميشِي ىذلا وهو متاش عجج ةماشلاو لاح لك ىلع كذبنا حودملا اذهل لوشن
 ىأ هدي اه ارثآ كلذ لءفا 36 مهلوقو ٠ باحتلا لاخاو ههغ رطم نا رظني ىا

 درولا نب ةورغ لاق هل ارثؤم هلعفا هانعمو ”ىئش لك لوا

 * ريثا ىذ رثآ حايصالا ىلا * وهلأ تلقذ ديرت اه اولاقو *

 نالفو رطاش نالف # مهلوقو * هيلع اضراع كلذ لءفا ىبعكالا لاّذو

 ىوذ هنءو هنع دع ىأ . ريا نع رطش ىذلا رطاشلا ىنعدالا لاق ه# رطشش

 ظ سيقلا ٌورمالاقو ةديعب ا رطش
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 امض ام معضلا ىبارعالا نا لاق ”ىش لكب ىا # حيرلاو عضلاب ايس. 6# مهلوقو ٠
 دشناو ىبارعالا نبا ريسفت؟ سضو اهئيعب سعثلا مضلا ىبىدالا لاّوو سمثلل |

 0 موغفم نايرلا بضو دلقم * هيةار عضذلل زن را ضيا هَ

 تيلط لو ىذلا موغفملاو بيضو جي بضعلاو هيحاص هيقارو اقيربا ىعل ضيا

 ٠' رهاظلا زاربلا مذلاو رثكتلا عضومىف كلذ لاقب ةديبع وبا لاقو تيطااب هتفش

 ريثكحاا ءاملا مطلا ريثكلاو ليلعلاب ىا * .مراو مطلابءاج مهل وذو

 ىعاشلا لاق ةمر هتدحاو ههبشا امو مظعلا لثم الاب نآك اه مرلا و هربغو

 »و ني نإؤؤد ىبأف تامملا لعل د 0 ةمر قؤرعل نا بينلاو دي

 ىا رأثلا نم لعتفا ٌريثاو ىشغتو ىتأت ورءتو ةنسملا ىهو لبالا نم بان عجج بينلا
 ريضخ وبا لاَ اهردما 2ك

 د امرا ريج هأأءؤ لدمو د امر 6 ماظعلا ريج دوو د

 ىا ا ضيضقلا و ضقلاب ءاج مهلوقو * ةيلاب مرو ىلاعتو كرابت هللا نعي

 بيوذوبا هه ةئق سك امو هراؤص ,ٌصضيْغ وو ىدحلا ضقلا ريغصلاو ريبكلاب

 «* ١ مضلا كاذ كيلع ضقاالا * ادم الي ال كسل ىنأ »*
 ىرملا ماج نب نيصحلا لاقو اضضق هيلع. نأ ىا ضقاو قفاوب ىأ متالب

 دب انلآو قدا م لاوع محو د اهضيطقب اهضق نسا تءاجو د

 ةركب ىلع اًواج 96 مهلوقو * ةلالجلا دض ةقدلاو اهرم>ا ام ىا قداو لبق ساحب

 اًواج هانعم ورعوبا لاق ةدحاو ةقئرط ىلع اًواج عب ىعصالا لاق 6 مهب

 مهلوقو * ةركب كانه سدلو ضعب رثا ىف مهضعب اًواج ىنعي ةدبعوبا لاقو مهعجاب

 فرطلا ىرج ىذلاو ةقدخلا ىف ىذلا لاثملا ريعلاف #* ىرج امو ريع لبو

 خاعثلا لاق ناسنالا فرطي نا ليد ىنعملاو هّكرح هن رجو

 كذكو دي دش ودع ىصدبعلاو م ريغ رق 6-5 قالا ةعاس ص لوقت ةأ حا ىعل

 كرما ةأئوف ىجعصالا لاق 34 كب .اغىلع كالي> مهلو5و ٠ 07 هيف ودع هلثهىصمعلا

 كيلا
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 ظ وبا لاقو ليالا رد ديألاو نعملا روش ِكمنيلا 55 الو كيس هل ف 0 مهلودو

 ا

  عاتموه لاو لخغلا راقءلا ئيءدالا لاو 6 راتعالو راد هلام

 نم قيض ىف تنا هانعم ىبمصالا لاق #* جرح ىف تنا 9“ مهلوقو * تببلا
 مهلوقو * اجرح اقيض هردص لع هلضإ نا درب نمو لجو نع هللا لاق كند

 هدأ ىذلا دراولاو ءاملا نع فرصتملا رداصلاف 6 دراولاو رداضلا هآر#

 نيكد لاف ىنالاو بهاذلا آر ىعااو

 0 ايس ىدبا دراوو رداص نم * ايسن هيلا سانلا ىرت اكلم 0

 ءاعسلاب فاح 6 مهلوقو ٠ ةرثك ىف لغلاك هيلا مهارت ىا لْغلا قيرط بسنلا

 دشناو رطملا ءاملاب دارب ىدعكالا لاو ا قراطلاو

 5 "جاضصط وهف ءاعم بغ * ”ىرق هدم ىرق دم 0

 ةغباثلا لاقو

 5 'ىدن هلفساو هيلاعا تذج * هلاعم ع :ادغ نا وقالاك *

 هلال كلذ ىمس اًماو ملا وهف قراطلا اماو ءاعتلا هذه هن دارب ورع والا

 ظ ري رجل دشتاو ليللاب الا نوكي ال قورطلا و ليألاب أي
 0 الايخ ملا فيطلاب "بلو * انهوم ةزرح مال لايللا قرط #*

 ةتعتش دنه تلاؤو

 0 قراشلا ىلع ىنثك * قراط تان 06 دب

 ىجمصحالاو ةد.بع وبا لاو ا“ رفاص رادلا ىف اه ا“ مهاوقو * اؤرنشت ميلا تائب ىنعل

 ليد اك هب لودقم هائعمو لعاف ىلع ءاج امم اذهو رفصي دحا زادلا ىف اه هائعم

 لاّمو راد اهب ام لاش اك دحا اهب ام ىا رفاص هريغ لاقو متاكر سو قفاد ءاه

 ايلا

 ّ رذاص نهب تدهع نم * اهل اعدل تلك ا
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 دع ععلب ءاد وهو طارو روعو د هنأ تذيع نكهدسلا قدرطلا باه م ظ

 لاق ضرالا نوئءن اهدم اهاوط ىجعحكالا لاق 3 اهاسط اه ىردب ال د مهلوفو

 لواطت اذا اذكو اذك ىف هبلق اكل لابو اها امو ضرالاو لجو نع هللا
 ةديع نب ةرعلع لوق هاهو هيف ىداعيو

 * بدشم ناح دع بابشلا ديعي * بورط ناسا ىف بلق كن اسط دع

 اليبق فرعي ال د“ مهلوقو ٠ كلذ ىف ىداّمو لواطت ىا تقولا كلذ ىف ىا

 هن لبقا ام ليبتلا و لاق رايدالا نم لابقالا فرعي ال هانعم ورع وبا لاق 6 رييد نم

 ةقانلا نم ذوخأم وه ىهععالا لاقو هنع ريدا ام ريبدلاو ردصلا ىلع لتغلا نم

 ىلا اهنذا ىش ىتلا ةربادملاو مادق ىلا اهذذا قش ىلا "كلباقملاف :ربادملاو ةلياقملا

 نكح, منا ىبارعالا نبا لاق * شّدنفمح# نكي مل نا # مهلوقو ٠ فلخ

 ىجعدالا لاق د َدْمَق هنأك مش # مهلوقو * ىوصلا شفنلاو لام ابرق لعف

 * هلوعو هليو # مهلوقو ٠ رحشلا نم ىلايلاك هلا ىعملاف رجلا نم سب اه ْدْمَقلا

 ندح ها خه 2 9 موف دئمو ندع ىو ىعمو هلب تاصو ىو هلصا 7 هليوق

 دشناو ءاكيلا ليوعلاو لوعلا كَ ورع ايا ناف هلوع اماو ةيدنلا جرد حبرخا

 ش ىغارال

 ىلاكنا ىا نال ىلع لوغم مهأو3 هئمو نتافعنالا ليوغلاو لوعلا ىعحالا لاقو

 لطخالا لوق ةئمو 5 ىناغتساو هيلع

 د لوعملاو ىكشملا أهئف هللا ىلا د ةعقو سشدلاب ىناوخلا عدوا كوز ا

 اع ريغو عقر هريص لع نول دقو هبلغ ىا سحالا هلاع لان بلغ هائوك د هريص

 هأ 5 د مهلوقو ٠ تداْو تعفترأ ىا ةهضن فلا 1 مهلوق ند هيلع ناك

 اهافرو ةقاثلا ةيغارلاو اهتوص ءاغثلاو ةدعتلا ةيغاثلاف أ ةيغارالو ةيغاث

 « ةقاثلا "ةليلجلاو ةاشلا ةقيقدلا دي ةليلج الو ةقيقد هل ام مهلوقو * اهوص

 مهلودو



 ىععكالا ناو د عيبلا بدو د ٠ مهل وذو موثلا دريلاو بذعلا ءاملا حاملا

 كد سعثلاو مهب ا بح بيغملا َّق ع طل اذا سلا حنو عدو ةاثعم
 برعضو قف> هائوحخ هم ,او بجو اماف هتطعس 00 لا ةيحو تدع“ هئمو انو>و

 دس اميجو ب

 ا ٠ سلا تيغلا ءازو مالغلا مدل * ةزيل تح ثيِحَو تاؤئللو
 لاقن برضلا مدالاو رجالاب قاعتم بلقلا نا لاو بلقلا قوذ قرع رجالا
 ءانءم ىنعكالا لاق اي هيلع 8 مهلوةو * اههجو تيطل اذا ةأرملا تمدتلا

 اهوايح مرو اذا قاتلا تأيا مهلوق ن مم ةودعأم وه لاق هدسفتو هلعف ا ال

 ةصوخ ىهو 7 0 20 وهو هوركملا هيلع عمجت ال ىا 1 مهضعب لاقو

 ةلبالا عما هوركملا عاونا هيلع عمجت ال لوقيف ةلباو ةلباو ةلبا لاقي لقبلا

 ملا نمذوخأموهو فشاكت ال ءانعم * مل ال 94 مهلوقو « لقبا عاونا
 3لنسلل ءاتطن 0 لاقو هفاشكلاو سارلا مدققم نع رعشلا راسا وهو

 دريلا ىلع ريصت ى || ىهو حلا هوان مهلوق نم ةفلاحلاو ةدشلا )| ىلع قبو

 ٠ ىباررعالا نبا ن ع كلذ كح اهيا قف سنايا ريالا ناديع مكعتو

 وهو قؤسلا نم لوطت ال ءانعم ىجعكالا لاو :#* قسنال © مهلوقو
 تاقساب لغااو لجو : هللا لاقو الاط اذا "هلذغلاو لجرلا قسي لاعب لوطلا

 ىعاشلا لاق لاوط ىا ديضن عا اهل

 دي ابملاعلا بر هللا ءاطع هه« تاقسأب راطخ 9 ناف ده

 دشناو ةكلهلا ىعل هريغو ورع وبا لاق “6 ةطرو ىف عقو د“ مهلوقو

 َ د ةطرو ريغ برْض نم م قالي * هطالا ىذه لثم امو 30 كا دب

 - لاقت صاختاا ىلع ردقت الف منثلا اهيف عفن ةغدرلاو لحولا ةطرولا ىجعصالا لاقو
 ١ ناسنالا اهيف عقو ةدش لكل الثم برض مث ةظرولا ىف تءؤو اذا مهلا تطرول
 ' ميورخلا مار نم ىلع قشت ةبوصتم نوكت لبجلا ىف ةيوهلا ةطرولا ىجعكالا لاقو

 أ تحقؤف لبطا ىف رت تناك اذ! ديخاملا تطروت لابش ليثساف تا
 ظ اليا فصي ليفط لاقو جورلا اهنكي لو ةطرولا ىف
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 * برالا ةياغ 9“ 4

 قرما لاقو هيف ةيقن ال اه لكىف لثاا هب برضي ؤهف ىش هيف قب اخ هتقرحاف
 سيلا

 * 2 ناسح هجولا ىهاس ماس علتأب * هتعط رفة ريعلا فوك قرخو 2 *

 قرذملا ىتاسلاو فرسثملا قزعلا ليوطلا سرؤلا علتالاو ضرالا نم عستملا قرذلا
 لثملا هب برضي ىذلاوهو راجلا ريعلاب ديرب ضرم وأ رؤس نم نوللا ريغتملا مهاسلاو

 نب سضن نب تااه نب راج ىتاطقلا نب فرش لوق ىف اذهو راج نم رفكا لاقيف

 ىبععالا لاق د كلعش هللا عجب # مهلوقو * قلاب هبشا لوالا لوقلاو دزالا

 مهلعش دق مهلوق هنمو كءعامْجا ىا كيش هللا قرذ ال كلذب داريف عامجالا لعثلا

 ظ دشناو هيف اوميجا نح مهم ىأ ىمالا

 '#»  لمثلا قرتفاو ءاوهالا تعطقت * امدعب ليل اب لصولا جبرا ميكو
  مهلوؤوو * روصقم وهو سفنلا ىوه عجج ءاوهالاو مخرف ىليل دارا ليل
 ١ ءاقجلا ةماعلا اهيعست ىلا ةلجرلا هريغو ىععكالا لاو # ةلدر نم قجحا وه 9«
 ليسلا ءاج اذاف ةيدوالا هاوذاو ليسلا ىراخحم ىف تيان اهئال ءاقج تيعم امماو

 مهلوؤو * عضوم لكح ىف تهت اهنال كلذي تيعم دلاخ لاوو اهعلتقا

 نم ةحار ىلع ةحارب لجرلا برضي نا دلدتلا يعكالا لاق # لجرلا دلبت أ
 لي دشناو ةبيصملا دنع علا
 35 ادلع نا نوزحلا بلغ دقق * ادلبتب نا مويلا هلت الالأ 5
 هجوت نبا ردب يف رح اذا دلبت ورعوبا لاّوو ةدلبلا اهل لاَ ةحاراو لاق

 تح هنرمض مهلودو هنم دارب اه ههجوت هلقو هريهأ ديلب ىصلل ليق هنمو
 ديز وبا لاقو توملا درنلاو تام ّىح هبرض ىا ىجعحكالا لأ 7 درب

 5 دورب ىأ هالطصم ىلع توملا درب دق هاذحات أزراب ا

 دشناو تب و رقتسي ل ىعملاف "ىش هنم ىدبب دربي ل مهلوقاما و

 ظ دي همولت الف مويلا ع رج نم د هدم وع“ دراب مون مويلا دج

 ١ ىلامتو كرابت هللا لاق مان اذا :لجرلا درب لاعب لاو رارقلاو مونلا ىف هلصاو
 ىعاشلا لاقو ابارتش الو ادرب اهيف نوقودي ال

 حاقتلا
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 4 6 نرالا ةباغ

 وهو ماّنتلالاو قافتالا ءافرلا 6 نيئبلاو ءافراب ا وتلا دنع لجرلل مهلوقو
 ضع ىلا هضعن تمكذدو هش تمل اذا انقر هؤذرا بوثلا تفر سس ذو

 #2 امهودرا بيشملا بولأ لادالاو ةييشلا هدح نم تلال ان

 ب اهؤؤراو ةزأت اهطيخا دي ةءسأو لد ريغ ةءرلْف امن

 اذا لحزإا توذر مهلود ا نوكسلاو ودهلا ند ءارلا نوي 5 ىجع<الا لاقو

 * مه مههوجولا تركحااو تاقذف * عر ال دايو اب اولاقو ىوؤر *

 دشناو مه الب ةافارماىهو ةعفاوملا ءافرا ديز وبا لاقو
 و امالي نأ هركصوو قيفارب * ميور ابا تيأر نا الو دبي

 ةلك لوا دنع ىا هي ةرفاخلا دنع دقنلا مهلوقو * لاملا ءافرلا ىناعلا لاقو

 هترذاح ىلع عجر لاشبو هلك لوا دنع ىا ةرفاخلا دنع اولّدتقاف موقلا قتلا لاَقب

 ةداحلا َْق 5 ةرذاخلا ق ثنودودرأ انا لحو ع هللا لاقو لوالا هقبرط ىلع خيا

 ىاشلا لاقو انتوم دعب ايد ىا ىلوالا

 + راعو هوس ند هللا ذاعم * بدشو عاص ىلع ةرفاحأ هى

 ندع لفل هاته مهضعب لاقو تريك نلأ كين ى نما ىكوأو ىصلا ىلا عجرا ىا

 عبو ضرآلا رب رفا لا نال ضرالا رفح نه ذ وجأجهو-انضراو بياقثلا

 عضوملا اذه ىف ضرالل فرعا الو ضرالا ةرفاذلا مهضعإ لاتو ال ما ىه ةبيطأ
 لاق نيِعْلا هيلع 0 كتعي دو لاق اذا ةرفاخلا دنع دولا ىعم ءارذلا لاقو اهجو

 دئع ديرب لاهو برعلا ضعت هئع تاأسو لاق رفاخلا دنع دقثلا ل وقب مهضعيو

 مهلوقو * اهريغ ىف لمغتسا مث ليكلا ىف ىرج لثملا اذهو سرفلا رفاح

 فوج نال 4 عفت ئش هيف سدل 2 ىودالا لاق 5 راج فود 20 ء

 نوني هأ نأك ةقلايعلا نم لحر راج ىلكلا نإ لاقو و هم لكؤي 9 راجلا

 مهتباصأف مهرافسأ صعب ْق هوم رفاسو هن رطلا نسدح ناكو بضخ داوو

 ةدابع ىف ذخاو "قب قرحا اير ديعاأ لاقو لجو نع هللا رفكف مهنقرحا ةقعاص

 فوجلا هإلاقن نهلا ةقلي ىداولاو اران هبداو ىلع نعو لج هللا طاسف ناثوالا
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 نب ميتش لاقو ملم الو هيف كراس ال مهللا لاقي ةكربلا اضيا حلاو نبللا جلاب ديرب
 ىرازغلا دليوخ
 0 ةدلاش تداو ام حلاو ذاسيعلا بر هللأ ديعت الو 5

 لع هفرعي نا داراو هيفح ثيح مالسسلا :امهتلع توملا كلل لاق سيردا نا

 مالسلا هيلع توملا كلم نال ةعحلاب ىا تنا نه ىتأبنا الا كيو قدام

 نع ىلكلا نب ماه لاقو ةيححلاب هلأس هنا ىلع ليلد كلذف برشي الو لكأي ال

 تفلح نابي-ش ىنب نه لجر لاقو راسنااو دامرلاو ملا نوفلح اوناك لاق شارخ

 « ةيتيكر ىلع همم 6# مهلوقو * هقردلا ست تاللابو ىزعلابو دامرلاو لاب
 ىرادلا نيكسشم لاو ّىش لك نم بضغي قلخلاا 'ىبس ناك اذا لجرال كلذ لاش

 هتأرما ىف

 0 بكرلا قوذ ةعوضوم اهحلع * ةما نم اهنا اهلتال 0

 * 2 بهو لاهاهل لاو اك * اهبتشودبب ليخللا سوعثك 2«
 حللاو ليلا رجز نم نابريض بهو لاهو ةعاطلا نه حورخلاو لاتقلا بغشلا

 ىمصالا لاق 4 هديلو ىداشي ال نما # مهلوقو *-رثكا ثينأتلاو ثنؤيو ركذي
 هيف 0 0 هيدا الف اهدلو نع مالا لهدت يح موعلا بنصت ةاليملا ْق هلصأ

 ١ هيف ىدان ال ىا وه ىا ةديبعوبا لاقو ميظعرا لكلو ةدش لكل الثم راص مث

 ىوها اذاف ةءسلاو ةرثكلا ىف هلصا ىبالكلا لاّوو رايكلا "هللا ىداني اما راغصلا

 لكل الثم راص مث هيف مهام ةعسل داسفالا رذح هنع رجتري مل يش ىلا ديلولا
 ىنغتسا دق دا'رتسم هيف ام ىا هديلو ىدانن ال عا ىبارعالا نبا لاّقو ةريبك ْ

 ىجعدالا دشناو راغصلا نع رايكلاب

 * اهديلو ىدان ال ىم هللا ىلا + ةيوت ىناوغلا ركذ نع ترصصقأف *

 دشناو ةياغلا هب دارب عضوم لك ىف راعتسي اذهو ءارقلا لاق |

 *  اهدياو ىدانبال دوج عئارش '* ديره نب ديزي افك تعرسش دقلا #0 ظ

 مهل وقو
 مسصم



 ضي دك نرالا ةياع 6

 8 و اهتالط لا نيح اسس ليللا ند دج ةووض كوع اهماينا ند قسل د

 َتَقْذ ام ىا اساول تةذ اه مهلو نم وهو هلانث ال ىا اي هسولت ال 6# مهلوقو

 عب هتدوم ىا هتبارق نم هيضومي اه.ىا © ديساوب اما نهتوقو ©
 ىجمصالا دشناو ضوعلا سؤالاو

 د هلابهلا] نم :يفاوا اسوا د هضقشن كتاف لاك #*
 اضوع ىا اسوا هلوقو مهس صقشملاو كاسش> ىف كنبسضال ىا كنأشحال هلوق

 نم كل اضوع'نوكي مهسب كيمرا لوشب ةقاثلا مسا ةلابهلاو بْنذلل مسا سيواو

 لاق اك لمعلا مال تلعؤل واولا تباق نكحلو هسوأب لوب نا بج ناكو قا

 ظ ىتاطُتلا
 *  ىداطلا اهندد قار“ ىضقت الو * داتعم ني> يلس بحداتءااه ه«

 بولقملا نم ريثك هلثمو لعفلا مال اهلل واولا تيلقذ تياثلا ىا دطاولا دارا

 ةرارز نب زيزعلا دبعل دشتاو هب هبصا ىا ري هسا مهلوق نم هيساون دروم لاقو

 ىبالكلا

 * اليلظ اعفت ع سودرفلا نم * مكنم .هللا سئتسا ىناف »*

 ةغباتلا لوق كلذكو ضوعلا نم نوكي اذهف

 #* اساتسملا وه هلالا نأكو * مهتينا نيلها ةثالث 0

 هيف وه اهف هكراشت ىا نمهلاب هيساؤتو ضوعلا لوئسملا نوكبو بهوتسملا ىا
 ليلل دشناو ىنعع هتيساوو انالف تيس خرتالا ىحو

 ب: 1.١ نواهملا نيكل تالساب نيآو دعما. نبا قنا همادبع كلان ١
 تقو ىفالا اهرهظي الف اهيفخم ىا هتعاصش ىركي ىذلا عاجشلا ريكلاو مجر ب
 مهلوق هنمو نبللا مللاو عاضر ىا دي ةحلامم مهني 6*9 مهلوقو * اهيلا ةجاحلا

 ىلع اوراغا اموق وج44 ىيةلا ناصحطلا وبا لاّوو عاضرلا هانعم ملا ظذح مل

 هل لبا
 *. ريغا ثءشا دلج نم تطس اهو * يك وطن ىف اهحله وجرال ىناو
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 ' اهباضخ اهيلعو تأضوت ةأرملا ىف ةشئاع ثيدح هنمو هللا هناها ىا هقنا هللا را
 ظ البا فصي دببل لاقو ماغرلا ىف هب ىتراو هينيها ىا هيغراو هيتلسا تلاقذ

 0 ماغرلا ةروصا نارقالا ىفو * تاضبأتم اهانه نأ ص 1

 ضابالاو ضابا مج وهو ضيالاب تاددشم تاضيأتم و لبالا نم ضيبلا ناكقلا

 ضبيالا شحولا 00 ند عيطعلا وهو راوص مح ةروصالاو ليالا 5 كنحقت ليح

 هبضغ ىلع هانعذ هعر ىلع هلعفا مهلوق اماو نرَق دحاولا لاسبملا نارالاو |

 شقرملا لاق هعرا ةقسيغأ اذا لاقي هتءاس#و

 |« عرم مزاج ةئفج لآ نم * كلم انح نا ىف اسذ ام د

 شار ونا لاوو ناوهلاو ةلذملاو ٌعرلاو معرلاو بضغف ىا
 »* معر ىلع ةايح نمريخ توللو * ةلذو معرب ىب>ا نا ةفاخم #*

 امثل دشناو دعيلا نعللاو هللا هدعأب هم ىعكالا لاق هللا ةئعل د مهلوقو

 هدرو ءام فىصي وارض نا

 0 نيعللا لجرلاك بئذلا ماقم * هئع تيفنو اطَهلاه. توعد > هه« |

 هلذاو هللا هرم. كح ىا * هللا هاءرخا 4 مهلوقو * دعابملا نيعللاو ديعيلا ىا

 ةمرلا وذ لاق اهل سء.كحننو اهنم ىبعت ةلعف لجرلا لعق نا ىدللا لضاو |

 بالكلا نءطل عجر ارو فصإ
 * بضفغلا اهب اطولخم ليلا بناج نم * هتلوج دنع هتكردأ ةيادخلا «

 ىزُح ىدزخ ءايكسالا نم لابو ءايحتسا بالكلا ىلع روثلا عوجر نأك لوُش

 | للا لجر ىف دشت لبح ةعطق ةيلطلا . ةيلط ىواسي اه 6# مهلوقو * لمراا

 ١ اهعجبو ةياط قنعلل لاقت ىتاسكلا لاو هّيلط ىف لبح دشي مهضعب لأقو ىدجلاو

 ةالط امدحاو ءارقلاو ورع وبا لاقو ريعبلا اهم ىلطا ءائه نك ةيلط ىواس 5 أ

 1 و
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 لجو رع هللا لود رشيو اذه نموهو هجر ىا نالف ىلع ناحي نإلف مهاوقو

 ىنعءملا ىعبصالا لاق # هايع هللا رقا 6# ,هلوؤو ٠ ةجر ىااندل نمانانحو
 نم قتشم رقاو ةراح نزلا ةغمدو ةدراب رورسلا ةءمد نال ةتعمد هللا درا

 كيضري ام تفداص ىا كنيع هللا رقا ىعمهريغ لاقو درابلا ءاملا وهو رورقلا
 فداص ىا ٌكرَقب تعقو هرأث ىداص اذا راثلل لابو هيلا رظنلا نه كئيع رقتف
 ةدبظ ىصي خاعثلا لاق رَمذ هيلا اءاطم ناك ام كداٌؤف

 * دوباد اياتحم نيعلا ترق نه * هير مادا ناو اهنأك د

 امهذ رخاف بون“ اناتحم هب لادبتسالا كرتو ابهعئترف امتاضر نم امهنأك ىا
 نعم ورع وبا لأقو برعم ىدراف وهو نري ىلع جدي دوابدو هب نارورسم

 ورع لاقو مانذ هرهس بهذا ارورس فداصص ىعملاو هئيع هللا مانا هّيع هللا رقا

 موثلك نبا
 * انويعلا كيلاوم هب رّقا * ائعطو ابربض ةهءرك موي 0

 * هنيع هللا نضسا 96 مهلوقو * هيفاوداراامب اورفظ امل مهنويع تعان ىا

 وه لاهو راملا ءاملا وهو نوئلا نم  قتشم نرلا ند ةراح عومدل تركد الا

 ةئيمدلا نبا لاق اهعجواو .اهاكبا اه لك وهو نيعلا ةنكم نم

 * رادلا ةيشو> ىؤه نيبو ىنيب * تعجب نا ىبرعلل نيعلا ةنطساب
 ذخأب ءاد بالقلا نم وهو ءاد هبام ىا ىبعحالا لاق ## ْبلَف هب ام 96 مهلوقو

 وهو اهنم هيلع ىتُْحم "هلع هب ام ءارذلا لاقو قوف ىلا اهبلقيف اهسوؤر ىف لبالا
 نبا لاقو هنم تافب داك, سلو هلق ف عجو هباصا اذا لجرلا باق مهلوق نم

 دشذاو هرفاح هنم بلش ءاد هن سيل ئا باودلا ىف تالذ لصا ىبارعالا

 #* رايخ اهي هيلي الو .* راطيبلا اهضرا باش مو ْ #*

 هللا جرا 9« مهلوقو * هشارفىلع هلجا نه بلقيف هقلقي "ىش هن ام ىباطلا لامو

 ورع لاقو هلذبو هيذؤي امم فئالا باصا اه لك مرلا ىيمحالا لاق © هفلا
 ىنغ قيقد لمر هب طات بارت وهو ماغراب هرفع ىا هفنا هللا عرا ىبارعالا ناو

 ب يح جسم
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 وهو كل موزإو ٌةماقا ىا كب بابيلا هانعم رخآ لاقو ردصملا ىلع هيصنو كل

 نجارلا لاق هب ماقا اذا بلأو ناكلاب بل كلوق نم ذوخأم
 ٠ منغلا اهاطخ ام ضراب بل *

 ىونغلا ليفط لود هنمو
 * بلحتو جورعلا ىف ىلث مو * هطهرو :ىذدع ن م انصح نو »ع

 اويلعف ت أءاب يح اولعثتعاو كيب "1 هلصا ناكحو لاو اهيف منو اهمزالت ىا

 نهادحا اول تانونلا ت ترع 31 ايف تائظل ودير تدنظل | ولاق اك ءأن نهادحإ

 اوعج اذاؤ ءأن لاوالا اويلعذ نينو اولقثتساف رانند هلصا نآأك راند كلذكم ءأن

 جاحعلا لوو هنمو ام4 اوقرذ امل نونلا تعجرف ريئاند اولاق

 | رسبك ىزابلا اذا ىزابلا ىضقت 5

 زجارلا لاقو ءأب نهادحا بلقذ تاداضلا لةثتساف ضصضقت دارا

 ظ د ىع 7 ' نيعلا َْق نآكو * ىنس اريغص تك ىبا #

 | دع نفلك رعشلا ىف ىب بهذ د نجلا ريهأ ىناطيش ناف م

 د ىنطتلا ىع درب ّىح دب

 اذاف ناكملاب تببلأ نم اهلصا لاق هنا ليلا نع ديبع وبا ىحو نئظنلا ديرب
 ةرم كيبلي كاذ دكو مث كدنع مةمانا لاو هنأكف كيبل لاذ هبحاص لجزا اعد

 اندشناو كل ةيحمو كيلا لايقا ءهانعكف كلذ كح ناك ناف ةفطاع ةبحم ىا هبل

 ىسوطلا

 »* دعاسب هيلا ترو اخ اهيلا * اهنبا نءظ ةبل ماك متكو 0

 للابقاو كيلا ىهاجا هائئم نوكيف كراد بلت ىراد مهلوق ند هلا هنأ لاشو

 عع لو ءارغلا لاك نايهنا 5 اة لا ا ا ل كردعسو را ىلع

 ةفرط لاق ةجارلا نانملاو

 * ضغب نم نوها رمثلا ضءب كينانح * انضعب قيتساف تيئفارذئهابا

 مهلوقو



 اندذال * برالا ةداغ 00

 ىناعملا ىلع لشي هلل تايصلا دهشتلا ىف مهلوقو هللا كاَمبا نعملا نوكيف ءاقبلا ىا

 ىا كامو هللا كايد هل ليق ع كدذنال ةزس كلام رع هيلا دحا لتق ال

 نبا لاقو مالكحاا جاودزال ابادغلا اولاَتذ تاودغلا نوديرب انادغلاو اناشعلاب

 .دشناو ةيحداب كدصق كاب ىبارعالا

 5 ميئللا نا ءاطع ىطعا * مي اخا انيبتال #*

 اضيا دشناو

 »* افوؤصلا تقال فوذصلا لثم * افوكع اهضوح اين تا »*

 دشناو كرف كاب كلام وبا لاقو

 5 امانسلاو ءامحملاو ديكلا *« اماعطلا اولزن ذا مهل اب »*

 كالهاو كب هللا بدر هأئعم ءارغلا لاق د الهاو ابحر 0 مهل وذو ٠ مهل برو ىا

 هأائعم ىجعدالا لاَقَو عسو بدر ىعمو هءيصخق ردصلملا حجر هحرخاو ءاعدلا ىلع

 كللذ نهو بدحزاو بحزأا لاهو سنأتساف كالهاك الهاو ةوس أ ايدحر تدأ

 ليفط لاق اهتءسا تيع“ ةي>زا

 نزي ىذ نب فيس الهاو ابحر لاق نم لوا نا هريغو ىلع ١ نا ركحذو

 هيلا كللا عوجرب هوئنهيل سيرف عم هيلا دفو امل مشاه نب بلطملا دبعل ىريجلا

 نيب ملكتب نم تاك نا فيس هل لاسقف مالكلا ىف هنذأتسا بلطلا دبع نا كلذو

 مرح لها ني هأتهو هظرقو هل اعد نا دعب بلطملا دبع هل لاذ كل انذا كواملاىدب

 ةئزرملا دفو ال ةمهتلا دفو نحف كال انعها ىذلا كيلا انصخشأ هتيب ةندسو هللا

 الحرو ةقانو الهاو ايحرم فيس لاذ باطلا دبعُي لاقف تنا نمو لاذ

 : د كيدعسو كيا 00 مهلوقو ٠ ميظعلا لح را الحر اكذمو الهس اخائمو

 ةباجا دعب ةباجا ىهو جلاب ةيبلتلا هنمو كل ةياجا كبل ىنعم ءارغلا لاق

) 



 مز ةنماؤلا دليلا جيم

 0 ةماعلا -[ 0 ل ا

 مد *« برعلا مالك نم مهتارواحو مهلاثما ف 0
 م22 ةملس نب لضفملا لاط يبا مامالل اجو

 نك

. 

 ١ ىف ةماعلا نسلأ ىلع ىرجي ام ىناعم باتك اذه ةلبس نب لضفلا بلاط وبا لاق

 ٠ نم هب نوملكتي اه ىنعم نوردب ال مهو برعلا مالك نم مهنارواو مهلاثما
 ظ اذه ىف رظن نع نوكيل هريسفت ىف ءالعلا ىفالتخا ىلع ههوجو نم هانيبف كلذ

 1 مهلود كلذ لواف * ىيفوتلا هللابو همالك ىف رودنو هطقل ىف ىرج ام الاع باتكلا

 ' ةثالث ىلع ىرصتت ةيعلاو ةيحعلا نم قتشه كايح اماف 6 كاببو هللا كايح 9«
 ظ تيهكلا ل وق هنمو مالسلا ةيحلاف ناعم

 0 |اسم لوب ا لهو * اندم ْ اع تديح الأ 0

 | نب رع لوف هنمو كلما اضوأ ةيكلاو كسيلع ارم هللا كايح نعم نوكح
 بركص ىدعم

 |« دا: هدي ىلع عنا ا جح ْنا_نلا ىلا هب ريسا د

 | 2 ىلكلا بابح نب ريهز لوق هنمو ءاقبلا ةرحتلاو لاق هللا ككلم ىنعملا نوكيف
 ف 06 الا هتلن دق * ىفلا لانام لكذو دب 1 ْ هز و ندم

 ىا



 قرف د6 نييتلاو نابلا تايخخنم

 لاق 5 ناوكيسف مانا كول دوعلو ان ده عت نكلو ئىش مويلا ا 5 هللاو ال

 ئش مدنع رست نادوملا نملك منا كملصأ

 ىبوررلا نكي مل اذاو هةموو هيلا ١ اداوح ىعماهلا نك مل اذا ”هبواعم لاق

 نسما هلوق غلبذ هموق هبشي مل اهلج ىومالا نكي ملاذاو هموق هيدي ىل اهايت

 رقتفتف اهلاوماب مشاه ود. دوج نا دارا هموقل رظن اه نسحا ام لاقف ىلع نا

 * بح ةيءاونب حنو ًاتشتو ضخدتف سانلا ىلع مو ونب ىهزتو هندب ىف ام يل

 هنع هللا ىضر رع لاق ٠ ىرخا قارفنالا ذمه لاثتال ليقو ٠ نوكرب

 نعم لخد + هسفن ىف اهدجن ةناهم نم الا اربكح هسفن ىف دحا دجو أه

 تربك دقل روصنملا لاف هتاوطخ ىف براَعذ روصاملا .ةعج ىبا ىلع ةدئاز نبا

 ىه لاق ةيقن كيف ىرا لاق كنادعال لاق دلحتل كنا و لاق كتءاط ىف لاق كئس

 نسلالاو حاصلا لوقعلاو حابصلا هوجولا ما لاقو لأسيل ار ماقو « كل

 ىماعم نم ىنديعل حافلا رودصلاو 4 2 مراكملاو حارصلا باسنالاو حاصفلا

 اذه

 ناَعك هلا نمو لكلا ةيآللغتلاو تَدملا ةيآ دودصلاو ةجاجل رسشلاو ةداع ريا
 لقعلا ىف ةدايز براحصلا لوطو رسللا

-- 

 نييبتلاو نابيلا تابختنم نم دجو ام رخآ اذه
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 دك نييبنثلاو نايبلا تايم 5

 ' ةغاجبا قرفتو ءادعالا فط# و ةءجرلا ىون و ةيرقلا نيب مب فقوف مهيدبا

 نع هوضوعتنو روباش ةءاطب ةوعدلا اونسِي نا اوأرف مهبحاص نه اوسنيو
 تاع ى> مهكلذ ةهصدنلا عضاومب هوزدابيو ةعاطلاو كاللاب هل اؤنعذ.و ةقرفلا

 لوُدب وهو هسأر عفر مث ايلم روصنملا قرطا هفنا فتح

 « العيل الا ناسنألا مع امو * اضعلا عرَدت اه مويلا لبق يلا ىذل *

 قفوينسلاب نودح ضعإ هعم بوو هيلا بثو 9 - ىباب اعدو حجورذاب قاما صاو

 هلو

 بامسا بعو باّتكلاو باسحلا راحلا معو ةقذلا ريخلاو بسنلا كولملا اع اولاتو
 : ريسلا ننكو ىزاغملا ع سرد بركسأ

 كواملا اوؤصن, نا سانلا عيطتسيال نومألا ىل لاو لاق دواد ىبا نب دج اندخ

 مهئافكحو مهئاجو مهكولم نيب لدعلاب اورظنب نا نوعيطتسي الو مهئارزو نم
 مهداهتجاو مهمدخو مههرح رهاط نورب مهنا كلذو ىهتناطبو مهعئانص نيبو
 الا هب عقوا اه لوب لجرلا لازب ال نح ارهاظ مهب كواملا عاقبا نوريو مهحعحنو

 ةوهشو لالملاو دسحلا لءلو هب سفنلا دوج ال ام ضعب ىف ةيغر وا هلام ىف ةبغر
 ةروعلا عضوم ”هماعا فشكي نا كالا عيطتس الف كلذ ىف تكرشا لاذبتسالا

 كرت عيطتسيالو بيرملا كلذ قدس ام ”هبوقعلا كتل مي نا الو كلما ىف
 فورعم الو ”ةماعلل ظوسم ريغ ةرذع ناب نبع ىلع داسفلا نه كلذ ىف امل هناقع

 "ىصاخلا زثكا دنع

 احا لا اوتو :وتماللا هله ةمطخ همم حار لح ”هديدص نأ لاَ

 لاق دنع قرملا مسا ام ىنارعال ليق * نيلجرلا ةوسنلق ىه ضايرع لاف
 داراف امالغ نانا نم نشانغ غابو +« دربي ةغد ال لاق درب اذاف لاق نيهدلا

 ٠ هذ لبلف اشارف دجو نا لاق ٌشسارغلا ىف لوب هلا 5 لاق همي نم أريش نا

 نيَعاوطلا ضعب ىف كلذو نيمهردب هربق ىبارعا مهل رف مالغ نرقم لآل تاه
 نسااوا لاق + تول 3ث مك دنع 37 عك قدح اههوعد لاق نييفرد هوطعا لف

 لاق نوكب ىل رذ ىحا تام دقو كراج انا لاسةذ هوجولا نه لجر ىلا لجر ءاج

 ال

٠ 



 1 دي ئنييبتلاو ناببلا تايطنم اع

 ساغلا برقاو هللا لها نم ركب ونا لاق دي زن نب ىسع لاق * انلسو ائيضر دق اولاق
 ناو سحالا اذه نإ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اجر مهدمأو هللا ثا نم ادب

 مكنم قمن ناف ىوادتال حارجو ىشنال ىلتق نيبللا نيب ناك دقلو جرولا هنع

 مهافرذ لاق ىراصنالا هحرو ىرجاهملا ىعصل نيسأ ىا نيب سرح لوو قعان

 ةنكسلاب هللا

 ناععراد لخدف ةئيدملا ةيواعم مدق لاق هخايشا نع دز, نب ىسع انريخاو

 انوطعا سائلا نا ىنا ةنبا اب ةيواعم لام تكبو ةاتيااو ناعع تدي ةشئاع تلاقف

 انب اوثك مهب انثكحن ناو هراصنا ناكم ىريؤهو هفيس ناسنا لك عمو ٍدقح
 نأ هنه ريخ َنيِنمْؤملا ريما مع تنب نو كح نْيلو انل ما نوكي الغأ ىردن الو

 ئنياسملا ضارع نك هأ عا قوكت

 معى اهدي ناكنمو أديدس امرا هنأر ْق ابيض ايهاد قيباودلا روصخلا ناكو

 فقورعم نيقارولا ىدا ق رود نياتيكا همالكلو راث الا كاكا ند اريكمو مالكلا

 قزأف هيف ةرواسشثملاو هأرب دادبآسالا نيب طقس سه ىبا لقب "يه الو مهدسنع
 كالملا ”ثيدح ىنثدح هل لاف ىليقعلا ميسم نب قاحماب امد مجدا الف ليل كلذ ىف

 كولم نم اكلم نا رذنملا نين نيصحلا نعىبا قريخالاق نار هزع ىنتريخا ىذلا

 بادآ نم ادا سدقأ لو تا ريذو هل ناك ريكحالار واش هل لاعب ناك سراف

 نا سارخ لها لا ايعاد زوباش ههدوذ نيدلا ْق ةققب كلذ باشو كواملا

 تول ةناكتسا نيدلاب نواكو ندلاب ةلاهج ايدلا نويظعا ايي اموق اوناكو

 #* رازتغا ىلع بولقلا ههدابت * سأي لثم ءاجرلا عطق اهو ع

 نيب هسأرو الا هرب إف ناسارخ لها ءاسؤرب هيلع هدورو دنع هلنق ىلع يدق



|| 

 دي نيبتلاو نادبلا تايخحنم لع 1

 ناكو ٠ هاضرت ال لع ندو هاودحو رجاف نمو ايعدوب جاتو ىذو هاودعو ْ

 لاقو * :ةئطفلا طارفاو ةهلفغلا لوط نه كب ذوعا ىنا مهللا لون ةزيبه نب رع

 لاقو * كتجرو كوذع انرأف كتردق ارا دو يهالا رعلا ىف رلا ناش

 * اًياسع“ ىف لاومالا لعجاو انرازش ىلع انعاو انرايخ .انءتما مهللا رخآ

 كب ذوعا مهللا لاَعف ىبارعا أاعدو ٠ مولظحوا ضصاخت الا ءامدلا ليشنالا

 ىصمحلاب مس لجرب زيزعلا دبع نب يعد 4 هلطت 0 كلم دبع ن

 * اعدلا صلخاو ىصحلا ى 3 رع هل لاتذ ةاصح لع ةئاملا غلب اذا ا

 ٠ ةدحاو ةدحاوب 2 ناكذ ىدح ِك ذم جه هلل هدؤع لاله ننس كليملا كيع ناكو

 هللا ناس لاقو ةضرق ضدق لم اذاو 0 ا ال ع 2 نيتثنا نيتلأ حرط لم اذ

 ذخا ب اذاو اذه ددعي هللا ناس لاقو نيتضيق ضبد هاله داز اذاف هذه ددعب

 ظل ةجالل رطضا اذاو هلك اذه ددعب هللا ناح# لاقو هيلقو لشالا قورعي
 ءايهصلا ىبال بيسملا نب ديعس لاق * هيف ام ددع هللا نام لاؤو ةظال ليلا
 ال ىذلا َنيقيلا كل بهوو ىغش اعف كدهز و قب اهق هللا كبغر لاف ىل هللا عدا |

 وجرا ناتوعد رخآ لاقو * هيلعالا نبدلا ىف لوءي الو هيلاالا سوفنلا نكسأ

 هتلط فيعض ةوعدو هدنعا مولظم ةوعد.ىرخالا فاخاو امهادحا

 منش نا بجرملا اهقيذعو ككحلا اهليذج انا ةفيقسلا موب رذنملا نب بابح لاق

 30 ىراصنالا ىف اعيش ىرجاهملا لم ناف ريما مكنمو ريمأ انم هعدج اهانررك

 و داراف ىر“> اهملا هياعدر ىرجاهلملا ََق اً ىراصنالا لع ناو ىكراضصنالا هيلع ا

 اراد مهطسواو اهراس سانلا لوا ثور جاهملا ن 3 كالسر ىلع ركبوا لاهو مالكلا

 مهسدأو برعلا ىف ةدالو سابلا رتكأو اهوحو مه:سحاو اب انايدعا سانلا مركأو

 متئاف مكيلع نارقلا ىف اًئمدّوو مكلبق (نرلسأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اجر

 ميسأو مس صنو متيوأ ودعلا ىلع انراصناو ىلا ْق انواك شو ندلا ْق اناوخا

 ظ ىلا اذهلالا برعلا نيدنالو ءارزولا متذاو ءارمالا نحن اريخ هللا مكسارجف

 ٠ مهلا هللا قاس ام نب رجاههملا نم مكناوخا ىلع اوسفنت الأ نوقوقحت منذاو شد رق نم

 اولاَق



 0 +6 نيينلاو ناببلا تابضعنم
 اؤرلا هنع تعفر غلا 6 لجرلا محم ز اذا لبق مهريغو ناوره ىنب ثيدحت نم

 اتنيزذم عدا شالا ن». نوائضا ةزمكع ىف دا سثعاولاق * ةطاضلا

 ةعيدلاو ةاضقلا ف بذكلاو فارشالا ىفردغلاو كواملا ىف قيضلا مهريغ ىف

 ضرأاو خويشلا ىف هفسلاو ءاشغالا ف ضركناو رارءالا ف بضغااو ءالعلا ىف
 ارما لما نم مهتضعِن لاق * ءارقلا ىف رذفلاو ءارقفلا ىف ٌؤزهتلاو ءابطالا ق
 هنأغ ئىش نع سصق نمو هاه

 ماسشلا لها نم لجر هل لاف ىلا ّرشالا لجر مذ دواد نب بوققءي لاق

 نسحطاوا * قارعلا لها ماره هنومو ماشلا لها تماه هتايح ناف تكحدا

 هل لا ةفريسشب نب كلملا دبع سرف قيسذ ناورم نب رسشب ماا ليلا تاسرا لاق
 قارعلا ريما كايا نا ىفرعي ال اسرف كسرف عم ادغ ناسرال هللاو د# نب ليعاعما

 ةيواعم ناك هللادبع نب كيسشل ليق ٠ كلعا ملأ لاَقف اًدباس ليعاعمأ سر ءاهف

 ديبعلا ءاننأ لج ام اهلح ناكولو ايلع لتاق الو قا هفس ام اهلَح ناكول لاو اهلح

 ناك لاق ر خلا لوف اذه نم بوصاو. ©  ءاكألا:آلا متنأالو ةقزل
 ناك رخ الا لاقو * هيفس وهف ةيفسل ضرعت نمو معم اذا 4و ضرءتب ةيواعم

 * كلذ ىف دادزب نا بح ناكف كالذب هعسأ راط ناك دقو هلح رهظي نا بح

 نبدلا عملا نبا لاق * عيضم ق> هينج ىلاو الا طق اورتن تيازام ةيواس

 ىءاوئسا نوكي ن ف وصتسل 3 نا لاقو <« كسفن عضن هم دنع رظناف قر

 تناك نمو هلقعو هلع دئاوفو هناسل ركسشي كلل هعاستما نم رثكا كفاح و كلامي

 بيغلا ىدرالا نوكي ال اذه ناف كهحَو ىف ءارطالا و كلام ىلع لايتخالا هَماَع
 مذلا ىلا اعبي ريس

 لاق «٠ 00 ف لان تاأريغ 1 مهلا 1 6 ةيواعم نب ورع ناك

 ةماقملا راد ْق ءوشأا زاخ : نكو 0 رقاوقلا ْن م 9 ذوعأ 30 امار ها وعد

 1 د نثق ٠ لاس 1 ماع 4 ىرغنو ءرملا يا ار سكب انو نءظلاو

 كن ذوعا ىنارعا لاقو « رففلا ةلذَو ىغلا راطإ ل كب ذوعا
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 ٌْ لاق ٠ هقور ,عع رارحالا 35 الو هلاع كيلامملا ىراشا نأ تيع باهملا لاق

 ظ لاو + كناريج ءامدق ن لش مماخق كرديع فرءنث نأ تدرا اذا هنا لحر

 تارغلا ةيئا_ئلخل نو 3 موق لّئاق لاَقف ساستلا ححضفأ ن 7 5 يسم
 الو ةعابضطق نيغع مهل ت تسيل ركب ةشكسشك نع اورسمايو مع "نعنع نع اوئماسشو

 .دعقا ىبارعال ءائقللا مهارن ١١ لاق * شيرق لاق مه نم لاق ريح "نا رطمط

 ىلا كلل دعقا نكلو كلل نءذا ال ىناف ىلا عجرت جاما لاق كيلا عجرا يح انه

 ليللا

 لها ”هماع نا ىنئليو قكمربلا دلاخ نب ى# ىلا ”هيابسس نب مهاربا ةلاسر 4

 ىراولا * داوجلا ليصالل #* اهلواو مانالا كلت ىف اهنوظفح اوناك دادغب

 بابللا * لذالا مثالا * لضافلا رزولا * دادجالا دجاملا * دانزلا

 اذ كيلا. هللا دحا ىتاف «ررمضلا سئاببلا * ريضسملا نيكتسملا نم * لحالملا

 ةكحربلاو * ةماعلا هجرا + رييكحااو ريغصلا ىلو * ريبدقلا ةزعلا

 * جر مجرب نم هنأ * رعت تيع نإ معاو * [ساو مكغاف دعب اما * ”هماتلا

 * مدعي ال فوردملا عنصإ) نمو * مغ نسل نمو * مر مر

 هن موقأ ال اع ىنع كتافغو ىل كؤوارطاو * لِع كيضغع * قا قيس و

 * حي رتسم تيمي الو مب ةايح ىذن تسلف * دقرا الو هينا الو * ديقا الو

 بعصم ن هللا دبع لاق * * كيلع كب تابحنو * كيلا كنم هللا كءل تررف

 ريبزلا تنا لاقذ ةربصبلا مدق امل سابع نب هللادبغ بلاط ىنا نب ىلع لسرا
 ةيوءصلا بكري هنرق اصقاع روثلاك ةبطط دج كناو نيلأ ريبزلا ناذ ةيلط تأتالو
 زادخلاب تفرع كلاخ نبا كل لون هل لقو مالسلا ُهرَقاَف لهسا ىه لوقو
 ةبابا نباب ابحرم لاقذ رييزلا تدناف لاق كل ادب امم ادع اذ قارعلاب نتركحزاو

 مالسلا هغلبا ريبزلا لاذ "ىلع لاق ام هتفلباو كللذ لك تاق اريغس ما تدج ائازأ

 ةرورسم ماو دحاو دارفناو ةثالث عامجاو ةفيلخ دهع كئيب و اند هل لقو

 30 ناك الف تورشاام عرضو ناحا آه له# كقحاتط لا نمت ريقلا ةرواثماو
 هل انثِج ام لثم نا ىرا تنك اه ريبزلا اقف مهءافوغ سانلا نيب شرح دفلا

 لات هيف نوكي



 عه *6 نييبتلاو نابلا تايم دي

 هيلع ىسوم اهنم ىدون ىلا ةرحألا نا سابع نبا نع حلاص ىنا نع ىلكلا لاق

 3 دوعلا نم يي يح ا ناو محدوعلا فود ند ىدو هناو حموع مالسلا

 ظ
 ظ
0 

 6 ىيلعلا ند ليقو مالسلا هيلع ىدبوم لوط اهلوط ناكمو ةورولا طسو ق

 مهناقح ىلا اوراص ءالب مهب لزن اذاف نوروتسم ةبقاع ىف اوماد اه سانلا

 « هل رصات ال نم ظن نا رذحا * هقافن ىلا قفانملاو هناعا ىلا نمؤملا راصف

 لاق * ةيلجر مفريلف ايعا اذاو قلتسلف لجرلا بضغ اذا لودت معلا تناك
 بلاط ىبا نب ىلع قرصنا مل * لمعلا ءاسا الا لمالا دبع لاطا ام ندا

 ؛م ةرفقملا لاحلاو ةكد>وأا رادلا لها مكيلع مالسلا لاق ربعك ىه نيشص نم
 انا

 اع مكب و عبت مكل نو طراف فلس انل متنا تالسملاو نيلبسملاو تائمؤملا و نيئمؤملا

 أهئم ىدلا هلل دجلا مهنعو 6 كوهعي زواحنو مهأو 2 رذغا عهللا نووحال لياق

 باسعلل نعاو داعملا ركذ نا ىوط مكثعت اهئمو كرش اهيلعو يكتلخ

 ىلا قروم لاق ٠ ثداوملا تاتءدو رومالا ةأف نم هللأب ذوعن * ىافكلاب عنذو

 ةيورع ىلا نس كيعس ناكو ٠ ةهنر ىلع لاذع كان نم ريح هن دب قرسم كعايرف

 لحجر 0 9 4كرد> ىلع ماعطلا نوريعطاو قانعت هود لوأتو ل لأ نيكاسملا 0

 رخ آلا لاقذ ةنوعملا "هليلق ةنوؤملا "هليقث امتذخا دقل هللاو امأ هل ةديض عاب دقو رخئآل

 نم لجر ىّرشاو .* قرفتلا ةعيرس عاممجالا ةيظناهتذخا كفل ههاو ثناو

 لاق ريناد ةرشعي عارذلا كنم توريشال تريص ول  هي>اضل لاقف اراد لجر

 هل لاقفمانملا فاكس سان:كشأن ىأر»: *.. مهدت عاراذلا.كنمبلاتريظول
 « انفاخ 7 انرسخو ائوقن ا م انحرو ابملف م انددو لاق صال تداحو فن إح

 نوت ردح الو ةقوهو شن اه كاوب الا نو نغ دو ون( ذا مكنا لوب نسملا ناكو

 اسدلل نوايعل مالسلا هيلع ىسع لَو ٠ نوهركت م ىلع ريصلاب الا نوامؤت م

 الا اهيف نوقزرت ال مثناو ةرخالل نولمعت الو.لمعلا ريغب اهيف نوقزرت متناو

 ىفو * عبش اذا مئالاو عاج اذا ميركلا ةلوص .اورذحا ريشدزا لاق * .لمعلاب
 باغ اذا هل حجدنبو ةيعل اذا هيلع مس نا مح حت دب ةيخا ىلع. عمل ثيدالا

 * سطع اذا هتعثنو هاعد اذا هديل و تام اذا هتزانح عيشلو ضدرم اذا هدوءبو

 (؟1)

| 
ْ 
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 ظ
 ظ
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 ظ  ماظما ماه او ماعهثالل انصةااذ اتوو هم 9 تق3وو اردو * ىد د لكل لءح دو هللا لأ

 دوقلاو ودعلا لاتهل فيسلاو بدال ةهردلاو 39 نعتلاو دود.لل طوسلاو

 ناكو ءاردص ةمايعل الزعم ريبازا ناكو ءارجح ةماودل ةشدلرب عم ردن 5 هزه ناأك

 ءاسورلا ءاوس نم عانقلا

 ٌْ لكا دلك هل راو ىوضلا شرخ فرضلاو ءاشثلا ى ءاماطلا يلا تناكو

 تسلحو ناسا اهسوور ىلع م معلا كولم توضو كالذلو لبتاو مت 3 داو 3 نحاو

 نيفلاخلا بوأق تعرب و ءادعالا نويع الع لهو سرؤلا ناد د ةرسالاىل اع

 5 ىف هدانلاو ناطاسلا ناس مظعت الا ميظعتلا طارفا ماوعلا رودص وسو

 كتفاخا الا ىهحلصن لهو مهيلع ليوهتلا ىفالا مه واود لهو تال لاو رادقالا

 حالص اهي 0 ةعاطلا نواساسي و مهل ظخا هيذ املالا نوداّقمب لهو مهانأ

 ةبحاو ةباهملا عم ريبدت الا مهرومأ

 يلع مايعلا ءاءالا ذاكاو ةمايعلا روك مظعتو لاوطلا سنالقلا ذاختا اماو

 عزف 0 كالذ ىلءو بيها ا باوص وهذ عانملا داما كالذكو سنالعلا

 ظ لجاو رودصلا يف ببخا كلذ نال مههابشا و حلاصنب كلملاديعو دهن نب سابعلا
 3 0 1 ناوحا 0 ملاذا هنال رساخلا نم عورا عنقملاو نويعلا ىف

 هنأ 0 سانا !| 261 3 مهناو مموعد كاجرو ا مو 0 ند

 تالذ' ىلع لحضلا ٍبايراو للملا عيجج ءاسؤر دحتو نيعودملا ىالسالا ىف اعئاش ناك

 0 3-52 دوس قرح هلك كاللذ اماو مالعالاو تادارلا بورالا ْق اوذا كلذكحو

 بحارصل اعجارع نردلا ْق مملاو دوعألل ةمالع ءاوالا | ولءحو ص«ءو رهصو

 ا بواهلا ىف بيها ىهف ىدع ىلع اقرخ تناحح ناو اهنااو ع دقو ةلوذلا

 ىلع اهؤاسنو اهلاجر مثالا تءّمجا كلذلو نويعلا ىف مظعاو رودصلا ىف لوهاو

 ىراعلا نم مضت 5| ىماكلا ناو ما مظعاو ةماه مضا ةجلا اذ نال روءشلا ةلاطا

 ناديالا كال م ظدءنىف ةدانز وهذ حرا جلاب ءواصوو نادنالا ْق هوداز اهلكو

 لاق



 م 6 نييدتلاو نابلا تايحنم هي

 ا ليعف ماشه كهع ىلو دموولا وهو كالملا ليع 3 كبري كلذ لثم لعقو ةسرو رهط

 سائلا لاعف اذه لثم نوئس# ليد ةئام ىب2 لاعذ اذه لثف نسم كولا هل

 باوجلا ففصنب ىل

 ناعم مهل اما دنهلا اماف سرؤلاو برءلل الا بطلا روث ال انا لوقلا هلجو

 اّماو فوصوم ملا ىلا الو ىفورءم لجر ىلا فاضت ال ةدلخت بتكو ةنودم

 ةفسلف نيينانويللو ةر وكذم ةراس رهدلا هجو ىلع بادآو ةثراوتم بتكح ىه

 نابباب فوصومهريغ ناسسالا ىكب هسفن قطنلا باص ناكو قطنم ةعانصو
 ناك سونيلاج نا نوعزي مهو هصئاص و هيناعمو هليصفتو مالكلا ريب هلع عم

 ءايطخ سرفلا ىف و ةغالبلا نه سنجلا اذه. الو ةباطخلاب هوركذي ملو سانلا قطنا

 داهتجا نعو ةركح»5 لوط نع وه اعاو مه) عم لكو سرؤلل مالك لكنا 1

 ىناإلا ةياكحو يتكلا ةساردو ركقتلا لوط نعو ةنواعم و ةرواسشم نعو ىأز

 مهرخآ دنع ركفلا كلت رام تعج ىح ىناثلا يع ىف ثلاسألا ةدانزو لوالا ع
 ةدياكم الو ةاناعم كاته تدسلو ماهلا هنأكو لاحتراو ةيدب وه اًماف برعلل "'ىشلكو
 ' ىلاو مالكلا ىلا همهو ,هدحا ىرتصي نا وه اًماو ةناعتسا الو ركف ةلاجا الو

 ةعراقملا دنع وا ريع ودحت وا ريب سأر ىلع ن< نيج وا ماصلا مون رجز
 بهذملا 'ةلج- ىلا همهو قرصن نا الا وه 1 برد وا عارص د:ء وأ "هلقانملاوا

 الاثتءا ظافلالا هياع لاهنتو الاسرا ىناعملا هيتأتف دصّق هيلا ىذلا دومعلا ىلاو

 نيعوبطمو نودتكي ال نييدا اوناكو هدلو نم دحا هسرد, الو هسفن ىلع هديقب ال مث

 رهقا هلو ردقا هيلع مهو رثكاو رهظا مهدنع ديلا مالكلا ناكو نوفلكتبال
 دجوا مالكلل مهؤابطخو عفرا نايبلا نم هناكمو قطذا هسفن ىف دحاو لكو

 اوجاتحو ظفحت ىلا اوردتفي نا نم سييا ميهيلع وهو لهسا مهيلع مالكلاو
 اوظذم م هليق نم مالك ىلع ىذت>او هريغ ع طفح نك مه سلو سرادت ىلا

 الو فلكت ريغ نم مهلوقعب لصتاو .مهرودصب ملا و مهبولَعب قلع اهالا

 هزم ءرج امدا ىف ىذلا اذه ناو بلط الو ظؤح الو دصو

 ريمالا اهيا لاق ىدعلاب الاحر ترض وهو ناسار# ةبدتق ىلع لحئوا لخدو
 - مسح

1 
| 
 أ
|| 



 ه نيببتلاو ناببلا تايخنم ع

لا - لاح برو الزاه نكي مل ام سمع ا ظعي نا سأب الو ىرسش ع ناو
 | وه نه ى

 اك وهو نراعلا ضروتلا كرناو ةدابعلا لبق نم ىرتعي ىذلا هليلا نم «: هئم عا

 لاقو تام يح العث ذمتي مذ ىريبزلا هللادبع نب رماع لمت تقرسس * لباو وبا لاق

 لضفا ةمتالاو ءاذلهلا نا اولاقو * مثأف 1-5 الحر لحلف العن نا ؛نا 4
 ندلا ىف هقفا مهذال مهلو مهيلع موكح#لانم لضفا' ماكحملا ةماعو ةيعرلا ن

 ' عفن نال دابعلا ةدابع نم لضفا اذهب مهلعو نيلسملا نع درأو قوةملاب مؤ
 هليلا ثروت الو هلدن ال ةدا.علاو متلو صخن 0 عفنو مهسوؤز , م5 ودعب ال كالذ

 اوراص كلائه نذ ةفرعملا لها ةسلاحمو سائلا ةهلماعم 6 نفاخ 1 1 الا

 بوبا لاقام نسحا اهو * ماغا الو ماح مهدبعا نم 'ىي ال راص ىح اهلي

 3 مل اذاؤ هتداهش ليقا الو هتوعد وجرأ نم 00 ْق لوس ٌتي> ىنادت لا

 ش دعبا اماح نو ب نا ص ناك ةداهشلا

 ىف الا برعلا ىف نكت مل ديدملا بكر نا الا ةءدق تناك بكرلا نا ىلع اوعمجا
 اهلجرا عضت نا بوكرلا تدارا اذا اهسفنا دوعت ال برعلا تناكو ةقراز الا مانا
 ناك أه ىوق رو#ء ال ناطللا 31 طع لاقو » اوزي وس لل 3 اماو بكرا ىف

 ىف ورثيو سوقلا ىف عازني ماد ام هنوق ثكتنت ال لودي عزنيو وزني اهبحاص
 زئعملاو ماناو هلفغ ةحارلا رع لاوو * باكحرب نيعتس نا ريغ نم حيرمسلا
 ١ داراو .ودعلا هيشغ نيح صاعلا نب ديعس نب دلاخ لتق "هللا هذهلو هلع اهنأف

 ا .لو راصنالاو ن:رجاهملا ىأر نيح رع لاق كلذلو هلبحم نم دج ملو بوكحزا

 اوعطقاو اونشوةْخاو اوددعتع معلا شدع ةيراقب مهنم ريثكح مهو اويصخا

 ىم نورد ال مكناف اولعتناو اوفدا لاقو و أوز ليلا ىلع اًوزباو 0

 ججرمسلا باكرلا عدن فيكف لجرلل باكرلا ذاك ا عدت ال برعلا تناكو :هلفلا نوكي

 ظ دب ال امدنع الا اهذوايعتسإ ال اوناك مهذاف بكرا اوذا ناو اوناك مهنكلو

 باصصا نوهاضنو ءاخاسالا مهنروت م صعب ىلع اولكت نا ةهارك 3

 ظ ةثع هللأ ىطر باطلا نب رع ناك ىرمعلا لاق ىجتكالا لاق 9 ةيعنلاو هقَرْبلا

١ 

 ' ىلع قاخ: اهنأكف بثرو «ريمارح عمجت مث ىرسبلا ةسرف نذا ىيرسلا هديب ذخأي

 رهط



 0 دلك نيينتلاو نايل نايحا دى

 سو هيلع هللا ىلص مساقلا ىلا نم هتءعم# ةىشي ىلا ىتكا نا ةشُداع ىلا ةيواعم

 سائلا نم هدماح داع هللا طخ*+4 اج لع نم لو مس الا ايا تعم هيلا تيتكف

 نرخ ريغ ١ نسلا رطل ىرجا نه لوا نسحلاونا لاق * اماذ
 ضار رذو ٠ مباح رماحلالع نم لوا ناآكو ند الا تاوذ ريغو ةنوهدملا

 اعماس ناك ىنارعا لاف :داهتجالا ةدشو ةالصلا لوطو موصلا ةرثكب الجر

 اذه هسفن بذعي ّىح هجر. ال هللا نا نظي اذه لجرلا سب مهمالكحا

 ند دقف اكحام نكي مل ناو بيدالا نا نيلماكلا ضعب لاو * بيذعتلا

 لها مدخ دق ناكح نمالا هتهدل قيليالو كواملا ةمدخ همدخم نا مدالا ىلع
 ىنِش الف ىنهلا لجرلا مادق ىرمسلا لجرلا عض ناك نمو كولملا هابشاو ةوْررلا

 هللا ىلص ىننلا مع قب دفو نم لاحر ىدانو * كلم راد ىلع لخدب نا اذه لثم

 نم كنوداش نذلا نا كلذ ىف ىلاعت هللا لزئاف تاردخلا ءارو نم ءعساي , سو ةياع
 مىكحا» لوسرا ءامد اوامجين ال ىلاعت لأةو * نولقءي ال مهرثكا ت اروهحلا ءارو

 رسلا لها ضعي هل لاق ةرم ةالصلا بعشا ففخو * اضعب مكضعي 2

 ءايطالا ٠ نم نيملكاملا ضعِن لاقو * ءابر اهطلاخم مل هنال لاق ادج كتالص تففخ

 هللا ةعل نامحن الور تصنذلا عيدضل عم هق لتس لوطي نّرغت ال هيطخ ضعب ْق

 نك سيلو هتيونرب ىفاف<*الاو هتين ءوس نمالا توي مل لهاجلاو ةّتضعم ىف

 ةوهشلا نم ساسملاو "هلفغلا رث أف هسفن نع اهكقم قملا هل باو دخلا هترهق
 عجا رو كلَدع رشتساف ةيوقعلا دءال [ مارس 1 و ةنلا نع هبسفن تدحسأؤ هللا ىلع

 ةعدرو ةايعلل ةيلحم هناف كيدل هناس-ا ركحذتو كدنع هللا معن سرداو كسفن

 ناسنالا الويالمه دنا الو اًدْبع رانلا قا مل هللا نا ةعاطلا ىلع ةذكشمو ةوهشلل

 قرافم نبرق لكو صقان كاز لكذف ةيرشبلا غو ةيدوبعلا قرب ىف ّريعاق ىدس

 هناف نارقالا ىلع لاصصو يهقلا هرطياو ءاليلا هه تفصع ناو جاتحم ىنغ لكو
 هيضرت ةيعنلا رطب عبش ناو ةنحلا طم عا نا سيعم روهقمو ريدم لاذه
 ةتينما كلذل حسشت ىح اتنش ريط:سبف ةيلكلا هبضغتو احره سشيتسف ةدخللا
 ءهنول بسبل ن ٍ يهلاو هتح هراع ريو هئصن رذ برططثو هير رج صعتلن و

 ١ك لمهأ نا ةيقاعاان رعشري الو هفسلا نم ىتؤيو ةعاضالا 3 مسيو ةطايلا
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 ةيواعم ند كئيد ثعل كرا ورعأب نسابع نبا هل لاعذ نيدصن هةققام ذل |

 كاطعا ام قوف كنم ذخا ىذلا ناكف ريغ دب ىف ام كائمو كدب ىف ام هتيطءاف |
 ' تراص الف ىطءاو ذخا ام ضار لكو هتيظعا اه نود هنم تذخا ىذلا اكو
 د رك ذو هيلا اهتيفلأ اهيف يل 0 نا ول مح ىدمتلاب اهي كعب كدب َْق رص

 | انهيف تنك ناو: كن رج اهيف انكسو الو كتأاتو اديلع تاقئاف َنْيفَصِب كدفاسشم

 تريدا اذا انهلواو تلبقا اذا برها رخآ ناببلا ريصق ناسللا ليوطل

 ساؤم هجو ناهجؤوو سث نزع اهضيقت ال دنو ريخ ىلا اهطست ال دب نادب كلل

 ىلع هنزح لوطإ نا ىبرخل هريغ ايندب هثند عاب نم نا ىريعلو شحوم هجوو
 دس كيفو ردق كلو دكن كيفو ىأر كلو لطخ كيفو نايب كل ىّرشاو عابام
 لقدا دحتا نشيرق ىفام هللاو ورع لاذ كريغ ىف بيع ربكا كيف بيع رغصاف
 ركحب وبا ىفوت ال * كردق لثم ىدنع شيرق نمدحال الو كنم ىلع ةأظو
 هلل اسكت تلاوه ريق ىلع اهنع هللا ىضر ةثئاع تماَق هنع هللا ىذر قيدصلا

 اهرعم ةرخ اللو اهنع كرايداب الذم ايندلل تنك دف كيعس محلاص كل ركشو كهجو

 كؤزر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ءازرالا لجا ناك ناو .اهيلع كالابقاب

 ضوؤوعلا نسح كنع ءادرعلا ليف دعيل هللا باتك نا كد بئاضاا ريكحاو |
 2 اقو ٠ كلل رافغتسالاب ةداخسأو كيع ريصلاب كيو هدودوم هلأ 7 اق كل ا

 هيلا اناو هللانا تلاَعف ةلحار ىلع ىهو فندالا ريق ىلع سوا تذب ةناغرذ

 انالتبا ىذلاوذ نفك ىف حردمو ناد ْق نك ئ 0 ايأ هلزأ كجر نوءحار

 ملا مظع 0 دعلو ادعو ثمو اديج 0 دول كتود مول انغلبا و كدعشب

 لءاحلا ىف تدك نو مدالا ماس مي را عدنم دان لا ىراو دامهعلا عيفروإسلا 1 ظ

 تنكح ناو ابيرغا مهيفو ابرعل سانلا نمو افوطعل لمارالا ىلعو انيرسشا |
 نيعشل كيأراو نيعيسأ كلوتا اوناك ناو ادفولءاشلخللا ىلاو ادودسا

 هراسا ىع اي طو ةنواعم تار أى ضصاعلا نب ورع لاق 0 تؤرصنا 3 ا

 ىلا ىذلل لوهت ناكو ةينيع ىدحا ارساك ىرخا ىلع هءلجر ىدحا اعضاو ْ

 ةيعوا: اونوك هنغ هللا ىضر تاطالا نن رع لاو ٠ هلكت ىذلا تجر الأ ةانهان
 تتبكو وز مكل ريكي الا 11 الو موج ول قرر هللا اولسو علا عباشو تاتكلا |

 ب واعم
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 انيريخا نيئمؤملا ما اب انت ةشئاع ىلا فشح نب ناكع نيصحن نب نارعو ىنثعإ

 لاح محار د مأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدهع دهع اذهأ كريسم زع

 ةاجلا ةباصسلا عّقومو طوسلا ةبرعض هيلع انهت انا نامع لتق نيح هتأر ىأر ىلب
 ةمرحو دلبلا ةمرح ثالثلا مرملا هنم مال كاف هيلع متودعف ديلولاو ديعس ةرهاو

 بضفت الو نامع طوس نم مكحا بضفنأ مارا رهشلا ةمرحوةفالخلا
 ىلص هللا لودر سنب> تناو نامع طوسو انفيسو تنا امو تلق فيس نم نامعل
 تلاؤ ضءبب مه ضع سائلا نييرنضت تدك كتب ىف ىرقت نأ كرما سو هيلع هلل

 له تلاق مث كلذ لءفي نمو تلاق ممن انل اذه ريغ لوقي وا ىلئاقي دحا لهو

 علبم ىنكل تاو 9 ارشالو اريخ كغ امل قعلاال حلو نك ١ يع غلبت 2

 زكب ىبا نب د# ىنعي نامعب اصاضق امذم لتقا مهللا تلاق تش ام ىناهف كنع
 انثدح ٠ ناعع ىف هترؤخب اراع كرداو ىوشي ال كماهس نم مهسب ّرشالا مراو
 51 مكحلا ثعب ادانز نا نسحلا نع ناسح ن ماشه انريخا لاَ نوراه نب ديزي

 بتك ةيواعم نيئمؤملا ريمانأ دانز هيلا بتكف اممم باصاف ناسارخ ىلع ورع

 ناك ام رظناف اذه ئباتك كانا اذاف ءاضبو ءارفص لك هل ئطصا نا ىرعأي ىلا

 تدجو ىنا ميكذلا هيلا ٍبتكف كلذ ىوس اه مسقاو نئسعل الف ةءظْفو بهذ نم
 ىلع اثر ناك ضرالاو تاوعسلانا ول هللاوو َنيِنمْؤملا ريما باتنك لبق هللا باتك

 سانلا ىف ىدانف ىداثملا ىما مث مالسلاو اجر امه: هل هللا لءج هللا قاف دبع

 دعصف قارعلا ريبْرلا نإ بعضم مدقو * مهيب اهعسف يكمئانغ ىلع اودغا نا

 نم كيلع ولتن نيبملا باتكحلا تانآ كلت مي>رلا نجا هللا مسي لاق مترينملا

 اعيش اهلها لعجو ضرالا ىف الع نوعر نا نوئمؤ موعل نوعرفو قسومأب
 نيدسفلا نم ناك هنا مهءاسن ىدستو ىهءاننا يذ مهنم ةفئاظ فعضتس

 ضرالا ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نم نا ديرنو الت مث ماشلا و هديب راشاو |

 ضرالا ىف مهل نكعو الت مث زاسخا وم راشاو نيئراولا مهلعجتو دما مهلعجو ْ

 * قارغلا و هديب راشاو نورذ# اوناك ام امههدونجو ناماهو نوعرف ىئرثو

 | مداه ب لواثو هين يبو هوامش ىرطاف مسوملان صاعلا نب ورع ماق ىنئادملا لاق
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 تاعف الا اذكه دحا لوّش ال هللاو ىناو ىدنع ضاعلا نب ديعس نب ورع ةعهاج نا
 ىنعي وهو فعضتسملا ةفيلخلاب انا ام هللاو ىلا ىرخا هل ةبرطخ ىفو + اذكه هب

 ىنعي نوبألا ةئيلحلاب انا امو ةي واعم نعي نهادملا ةفيلخلاب انا الو نافع نب ناممع

 كببسو فعضتسملا اذه نم كبسن الول هللاو قاحسا وبا لاو ٠ ةيواعم نب ديزي

 ١ ثاريملا ةهج نم تذخا ام هللاو قويعلا نم دعبا امه:م تكل نهادملا اذه نم
 لاق * ةيصو الو ىروش ىعدت الو ةبارقلا ةهج نمالو ةقباسلا ةهج ندالو

 رارحالا لخدافأ لاق اهكتجوز لاو ”هنالف كتما نجوز ناوفص نب دلال ىلوم
 ناو لجا هللا ناذ دعب اها لاَقذ دلاخ ًادساف مهلخدا لاق ةيطخلا اور قح

 نبا اذه نم :هلعافلا هذه تجوز دقو نياكلا نذه حاكن ف ركذ نا نم

 هل لاق هيلع كلذ قشف ةرصبلا ريثم ىلع ماع نب هللا ديع سضح الو * :هلعافلا

 نه لجر ليقو * كباصا امم ريكأ ىرت كموي ةماع تْحأ نا كنا ريمالا اهيا دانز

 قبو ءالؤه قزري ىذلا هلل دجلا لاّوو سدح دعص القربتملا دعصاف م هوجولا
 هبع تعوو سانلا هوجو ههجوب لياوو اًئاَف ىوتسا ااًثرخآ دعصو هولّزناو اتكاس

 دعصاو 8 ديلا عزاول ليقو ةعلصلا هذه نعءلا مهللا لاعذ لجر ةعلص ىلع

 ظ ا ةمجما ناينا ىلع ىتلج ىتأرما نا الو لاق سانلا عجب ىأر الف ملكتو

 هججرو ديرملا بارعا نم ىبارعا نجو * انالث قلاط اهنا عدهشا اناو تئج

 ايرق الا تةمح#أ ام هللاو ىلب لاف ايل> ارووو تنكح ام هل اولاقذ نايبصلا

 هفرعي ال وهو هن قاعتف نقف اناسا ىمرو هب ساالا ثيع نم هنونج لوا ناكو

 0 ع 0 همرا ملانا لاَعف هتصحشو اذه تيمر ىلىلاولا هل لاف

 ١ فلا ةئام ىل بهو ةؤيطق ىسكأ ةيواعمللاق لسع نب عبر ىونلا نمو اولاق

 ' نينهرف ىف ناك هرف لاق اهعرذ 2 لاق ةرصبلاب لاو كراد نباو لأق ىرادل عذج

 ظ ١ ةمالع ام يعكح نب دم ليق ٠ كراد ىف ةرمصبلا وأ ةرصبلا ىف كرادف.لاق

 ' مكح لاق ٠ ابق ناكام نيسحسل و انس> ناك ام لجرلا مجيقتسي نا لاو نالذخلا

 . امأ راثكم ىنارعال لجر لاق مالا لقع هفستو ميكحلا نيع اذن ةيدهلا برعلا

 ظ لاق براحم نب ةللسم نع دم نب ىلع + هائلصو درجت اذا لاق رخآ اذه كثيدل
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 فلالا رشع ةئاملاو ةئاملا سثع ةرششعلاو ةرششعلا رششع مهردلا ايظع ترؤص

 لتقلا وا توملا نم متررف نا رارفلا مكعفني نا لق لوقي هللا نا َنيِئِمْولا ريما ان

 لالا نءججال هللاو ديلولا لاق * ديرت ليلقلا كلذ لاق اليلق الا نوءتّال اذاو

 ف عدا نوللا لاعد ناك + ادغ توم ند قئلرفت و رفالو دنا سدعل ند عج

 قاصع هذه ةيدابلاب ععم نإ لوا اولاقو هجولا ىف ىردجلا راثآ نه قطنلا

 حالفلا ىلع ىح قارعلاب مع“ نع لواو

 سانأا لعب سوعسز لاب ام لئاو هل لاق نيسوسوملا نم ىتانويلا سوع“سز ناكو
 هوأرو * عطّشالو نحل ىذلا نسملا لثم هلثم لاق هلوق عيطتسيالو رعشلا

 قوسلا ىف عاج اذا لاقف قوسلا ىف لكأب سوع“سز لاب ام اولاقذ قوسلا ىف لكأب

 لثم كيشنأ هل ليقذ تكاس . وهو ةوْْشلاِب لجر هيلع الأو ٠ قوسلا ىف لكأإ
 نسحلاوا لاق ٠ ههننأ باك كد نا 6 لاعذ تكحاس -_ و اده

 |ميجا (لق امهنم ءاص امم كمْضيف امهكرصل نينونحم نيطالسلا ضعب أمد
 انرصصف نينونحم نكح هيحاصل اههدحا لاذ فيسلاب اعدو يضغ اه4*عتو

 تاومعسلا قلخ هللا نا لاقذ ناساردغ روس ىلان ميكجو بطخو * ةثالث

 * اهلمتسال ىناو اهتلق دقل كيباو لاق مانا دّتس اهنا ذهل ليقف رهشا ةتسىف ضرالاو

 هإذ هن ءاج لك لاعذ لثملا برمضد هنو:24 و ىمميقلا ةقئيهل ريعل د رش اولاقو

 نادجولا ةحرف نوفرعت ال مكنا لاقف نيريعب ريعب ىف لعحجت أ هل ليش نأ
 ناولس 0 51 ةينتق 0 الو 9 عئانويا هتنكحو ناورث نب كبري هععأو

 مكيلو نم كراش ناسارخ لها ْ لاقذ حب طخ ماَق ناسار - كاملا كيع نإ

 ناس ناك ةعئيه نأ كاذو ة ةقديه نع هب انكح ناورت نب كنز مكيلو امنا

 ١ نيهاو هللا مركا ام. مركحا اما لوقبو ليزاهملا عدي و. ناممسلا ىلا هلبا نم
 - ملصا لوقيو ءارققلا ىطعي الو ءارنغالا ىطعي نايلس ناك كاذلو" هللا ناها اه
 ' ةفيلخ لوا ناوى نب كلملا دبع ناك اولاق © هللا دسفا ام دسفاو هللا لصا ا

 ' لاقو * هيلع دعوتو ةيف مدقتو ءافلخلا دنع مالكلا نم سانلا عنم ةيمأ ب ن

) > 
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 ىذلا اذ نذ ةنجلا اهيف اوبستكاو ةحرلا اهيف اوحير هنايلوا رصمو هنايننا دح#و
 اهئالمبو رورشلا اهرورمسب تهبشو اهقارفب تدانو اهي تنذا دقو اهمذدي
 م ما ايندلا كتعدخ ىم هسفن للعملا ايندلل ماذلا اهيا ايف ابيهرتو ابيغرت ىلبلا
 كيدي تضرم مك ىلا ىف كتاهما عجاضمب ما ءالبلا ىف كنايآ عراصمب أ كيلا تمذتسا
 كنع ىغي ال ةادغ ءايطالا هل فصوتسنو ءافشلا هل باطت نم كيفكي تالع مو

 ىضر رع لاق ٠ كتآبلط هيف عفشل الو كتدؤش هيك الو كواكب كعفذن الو كّواود

 متضو ىلبع ملح ةأرملا نا هتيغب هبرقت ةأ را دنع ةداسو ىتأب كدحا لاي اه هنع هلا
 قوسو راج رهذ اهيف سدل دالبب اوت ال ءامدقلا ضعب لاق * هنع بذ اهالا
 ' اولأق ٠ بطتغأاو ىرملاو ءاملا ىلعالا ندملا نت ال لاقو لدع ضاقو ةمئاق

 ' اولاق نوهركي امب ساتلا ىلا عرسا نمو هودع ىلع فخ هعيدص ىلع لعث نه
 / ىهبج عضاو هللا لوبس ىف ريسا نا الول هنع هللا ىضررع لاق * نرالال امم هيف
 / نوكا نا لابا مل رعلا بياطا نوقش اك ثيدحلا بياطا نوقش اماوقا سلاجاو هلل
 فلكتت ال نا ىلع كينأن لاقذ ماعط ىلا بلاط ىبا نب ىلع لجر اعد * تم دق
 ىلا ةجالا اويلطت ال لاقي ناكو + كدنع ام انع رخدت الو كدنع سيل اهانل

 ىلا الو ةمرق تناك ناو اهدءبسو ةديعب تناك ناو اهبرةد هناف بوذك ىلا ةثالث

 | نا ةجاح ةجاخلا باص ىلا هل لجر ىلا الو كَرمْضِيَه كتعفني نا ديرب هناق قؤحا
 ' نط ةتتسم زم ىلا كتحاح قرضتال انولاقو *:* هئطاتلن ةياقو كتحامن لمَ
 | هيف تكزتالا طق اسال تتا اه داز لاق * نيزاوملا ةنسلأو لباكملا سوؤر

 " فنحالا لاقو * ىل سدل ام ذخا نم ىلا بحإ ىل ام كرتو ىل ناكل هتذخا ول اه
 ' لجر ىنثاو * نظا تنك ام نود اهتدجو الا ىلا نع ادحا تئشاك .ام

 قوفو لوقت ام نود انا لاف امه:* هإ ىلع ناكو طرفاف بلاط ىبا نب ىلع ىلع
 | نع كلأس ذا ني:هؤملا ريمآأ تديحا اله دياز نإ هللادبعا ليق + كسفن ىنام

 ١ هلوتسا ناو ىقدسح هرثكتسا نا نيتلاح ىدحا ودعبب ال ناكح هلا لاف كلاه

 ١ نا ىسعف موق راغص اونوكت نا مكحناف ملا اولعن هيزبل ةورع لأق * ىنرقح
 ٠ اولعاو هؤرذحاف ةليح لجر نم متيأر اذاو لاقو * نرخآ موق راسبك اونوكت
 دقل هرغصتأ لاق. ةامه#ارد.ىل نه: لجرا لذي, لاقو . .٠ تاوخا اهل هدتغ نا

 ترخص
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 مهضعبل ليقو * ةفغرا ةءبرا لاو نينثا ىف نين" ك ىليغطل ليق * نذفان

 ةفورملا ام نارع ن دمحن ليقو :.« . نديحلا لمقلاو نديلا ةرابهط لاق ءورللا
 ام فئحالل ليقو + ةيئالعلا ىف هسنم ىهس امش سلا ىف لمعت ال نا لاق

 بالا ةرهاسظلا ةءورملا هللاديبع نب ةحلط لاق * ةفركلاو فعلا لاق ةءورملا
 ءادغلاو ةءيضلا حالصاو هللا ىوعت لاق ةءورملا ام هرب ره ىبال ليو ٠ ةرهاطلا

 ثعشي سيل هنا امأ لانقف ايدلا ىف دهلا ام رييزلل لي *  ةيئفالاب ءاشعلاو
 اماضيا هك ليقو * ةوهثشلا نع سفنلا فلظ هنكلو ةئيهلا فشق الو دمللا
 *ئرمال ليق. .٠ كركش لالخلا:الو كريَص مارملا لغي الأ لاق اين دلا ىف دهزلا
 9 ىطو 50 قد سدامو ىهش معاج لاق ايبدلا سيع برطا م سيلا

 دعب اها راصمالا ناكس ىلا باطما نب رع بتك لاق هريغو دمم نب ىلع انئدح
 * رعشلا:نم *ٍ و للا نم 2 م 07 رو ةيس ورغلا 1 ' نمل مد 2 ١

 مكان اوليعل ال 158 نا 0 دل هو>وو 0 لعل د هنا

 يشد لوا نوكت ال هش صعب بدؤل وهو هرييه نبا لاقو 9 هاوهل ادار هنأر

 الو دغو ىلع الو دبتسم ىلع شن الو مالكلا لاحترا بنو ريطغلا ىأرلاو كاناو

 هتففاوم ساغعلا نأف-ريشتسملا ىوه هَذا وم ىف هللا فخو حجو ىلع الو نواتم ىلع

 ةنايخ هئم عام#الا ءوسو مول

 فويسلاو كعم بولقلا لاقف ساثلا نع هلأسف قدزرفلا ةنع هللا ىضر نيسملا قلو
 دنع كدبع نوزع ناك ىراروءزلا ورع وبا لاو « ءاعسلا ىف مصنلاو كيلع

 ودرع هل ُلاَقِؤ ال لاق الا ايش مويلا كلذ ّق نوح ٠ نم دحأ هلأسإ إف, 1اس 3 ضع

 اذا ناك مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناوديط قرب هنأ ال لوق نم "لقا

 هنع هللا ىذد رع لاق < هللا عنصإ) لاق دجيالام لئساذاو ىطعا دي اه لكس

 مذ مهضعب لاق * « ةلأسملا ىلع ٍنويرضي معن لوق - ا لوقن مااا ور

 اهقدص نأ قدص راد ايدلا لع لاعف بلاط ىبأ نب ىلع دنع اي ,دلا لحر

 هتك الأ ىلصمو هللا ىتو طءهم اهم دوز 0 نع 0 اهنع مهف نأ ةاد رادو
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 ا قلأ لاَ هللا قلت فيكف لوتقم كنا قلقا وينه طعمام والو ١.. ا« ىلإك

 كيتبكرب ءالعلا جزا ىبان هظعي وهو هنبال نامتل لاق * ىمدب تنا هاقلتو ىلم“'
 كترخ ال كبسكح لوضف قباؤ كغالي ايندلا نه ذخو َكِوَدَدِعُف :ئهلداخ الو
 اموص مصو الك لاجرلا قانعا ىلعو الايع نوكتف ضفرلا لكايندلا ضفرت الو
 موصلا نه لضفا ةالصلا ناف كتالصب سضي اموص مصن الو كتوهش لففكم

 الو هيفسلا سلاجن الو بيرغلا باءالو لمارالل جوزلاكو منيل بالاك نكو
 اهيا ةرصبلاب هّديطخ دعب ةدرب ىا نب لالب لاق * ْهَدِبلا نيهجؤولا اذ طلاخ

 رع لاقو .* انم نودعس اه نسحأ اوايقث نا اثم نولعت ام ءوس مكعتع ال ساثلا
 لاقو * .مهيف ءافج الول نارعالا نه فلسلاب هيشا موق اه زب علا دبع نبا

 ةأرما تلاق * بارعالا ءاعد ععماف ءاعدلا يمتت نا تدرا اذا ناورموبا ناليغ
 ىنال لأق ممد تناو لي تناو كموق تدس فيك نيصعحلا رذاملا نب نيصالا

 كيلا كبع نا ماهل كلما لايوخ نب نإ م لاقو ٠ مادقالا كب كيش ىأرلا لاي كا ستي

 * فيفع ىناو ملح ىنال لاق نابج تناو لوحي تناو ةفالحلا ف عبطت فيك

 ركفلال وطب مالكلا ىلع نءتساو ءاذيلا ضفراو ىذالا فك ءامدقلا ملاضن نمو

 قاطخ اهمذ رمضي تاعاس لوقلل ناف لوقلا ىلا كسفن اذ كوعدت ىلا: نطاوملا ىف

 لقاعلا ةروشم رذحن ام اكان ناك ناو لهاا ةروشم رذحا * هباوص عفن الو

 لقاعلا ركح م كيلا قسيف اه4روشم كاطرون نا ناكشوب امام اشاغ ناك اذا

 ةشحولا نمو هدوفثن ام ةمهلا نم بلتجا هتعح لاط نم * لهانجلا طيروتو

 رسم نب ةدتق لاو * هعبطو ةقلخ ردق ىلع ناسثا لك لوق نا * هرضنال م

 طاره سرفو .ءاروق رادو ءانسح ةأرما لاق رورمسلا اه رذثملا نب نيصخل

 ريرعسلا ىلع سواجو روشنم ءاوا لاق رورسسلا اه نيصخلا نب رارضل ليق |

 لاق رورسلا ام حلاص ن كللا دبعل ليقو * ريمالا اهيا كيلع مالسلاو * ءانفلاب ظ

 * مالسلاو ةيصلا الا * اهتلن ةماركلا لك #*

 ءاقبلا لوطو ءادعالا طحو ءايلوالا عفر لاق رورسسلا ام متهالا نب هللا دبعل ليقو

 ماو زياج عيقوت لاق رورسسلا ام لهس نب لضفلل ليقو * ءامعلأو ةردقلا غم
2-0 

 دفان
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 | 2 2 ا م 0 :
 ١ كو.>ا ول مهنا .اهأ عماج لاعف منقي رط ادخلو مجهذم ميلع مهنو قارعلا لها ةعاط

 مهدعب أه عدق كسفن تاذل الو كدليل الو كبسنل كوعنش ام مهلا ىلع كوءاطال

 كديعو دعب كعاقنا نكيلو كنود نمت ةيفاسعلا سّةلاو كيلا مهب رشن اه ىلا كنم
 ١ ىعاط ىلا ةعيكللا ىنب درا نا ىرا اه هللاو ىتا ميادحلا لاَمَذ كدعو دعب كديعوو

 لاف رايخلا بهذ فيسلا ىقالاذا فيسلا نا ريمالا اهيا. لاتف فيسلاب الا
 جاستا يضخف هللا هدم نمل ىردت ال نكلو لجا لاف هلل ذئهوب رايملا بالا
 كهجو هب برضاف كناسل علخا ناب تمحه دعا هللاو براحت نم كنا ةانهاب لاقف

 نوها ريمالا بضخف هللا انيضغا كانقدص ناو كايضغا كاسنبذك نا عماج لاف

 * عماج لستاو مالا ضعبب جاوا لغشو نكسو لجا لاق هللا بضغ نم انيلع

 الا دحم الو لامعقي الا دج ال هئاق اد و ادهم ىقزرأ مهللا دعس نب سف لاق

 ,كسئالفء نم الجر .ىلا اوجرخا ةريملا لهال ديلولا نب دلاخ لاق * لامي

 ناي> نب سيق نب ورع ن ميسملا دبع هيلا اودرخاو رومالا ضع نع هلأ_سا

 ةنس ةئاعالثو نيسجن نا ذئفود وهو رصقلا نب ىذلا وهو ىتاسغلا هليقب نبا

 لاق .تجرخ نءا نذ لاق ىلا باص نم لاق كرا ىدقا نبا نه دلاخ هل لاف
 ام لاق ىبايث ىف لاق تنا مذ لاق ضرالا ىلع لاق تنا م ىلعف لاو تأ نطإ نه

 نبا لاق تنا م نبا لاق ديفاو هللاو ىا لاق تاقعال لقعتأ لاق مظع لاق كنس
 ىديزت ام لاق ىئلتةل ئش ىلع ىتا ول لاو رهدلا نم كيلع ىتا ك لاق دحاو لجر

 برع لاق طبت ما متنا برعأ لا كتلأسم نع الا كّبجا اه لاو ىع الا كتلأسم
 نوصملا هذه لاب اخ لاق مس لاق مس ما منا برحأ لاق انبر عتسا طبنو انطبتتسا
 نوسجخ لاو ةئس كيلع تنا ك لاق هاهايف مالا ىنأب ى> هيفسسلل اهائيش لاق
 تيأرو فرجلا اذه ىفانيلا فرت رلا نؤس تكردا لاو تكردا اخ لاق ةئاُمالُيَو
 الف ادحاو اميغر الا دو'زث الو اهسأر ىلع اهلتكع ذخأت ةريخلا لها نم ةأرملا
 كلذو ابابي ايارخ تدصا دق مث ماشلا درت ىح ةرئاوتم ةبصخم ىرق ىف لازت
 ١ نآردلا_تءيجأ جراوبلا نم لجو جالا لاقو © ذابقلا و دالبلا ىف هللا بآل
 لاق هيلا راما انا ون هأَرْفا لب. لاو ارهاظ هأرت لاف دعسان: ناكس ان 1

 كالا دبع َنينمْؤَلا ريما ىف لوقت ام لاو هظفحاف هرارف تيشخ ام لاذ هظذحفأ ظ
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 اهذخاف اهنه سيل عسا" فنص لبقاف ةء آلا رخآ ىلا نيكاسملاو ءارقذلل تاودصلا

 لها ان لاق زاجلا لها ىلع لبقا مث هللا لزنا ام ريغب ةكاحلا ةقرفلا مكلت اهلك
 ةللا لوسر ناجحا ناك لهو ِباَبْش مهنا نوعزتو'ىناككان نو رمثأ زا حلا

 مداعم ىف يرضي اف مكمباتتي ملاعل ىنا هللاو امأ انايش الا سو هيلع هللا 0

 مهنا هللاو بابشب مكيدبا قوف ذخالا تكحرت ام مكتع مريغب ىلاغشا الواو
 مهلج را 0 ع هليقث مهيعأ رشلا ْن ١ع ةضطيضغ مهبايسش ىف نول هتكم

 مهبالصا زيزدم ليالا فو+ ىف مهيلا هللا رطب رب حالطاو ةدايع ءاضنا

 اهبيلا اًووش ّى ةنملا ركذ نم هنا مهدحا ص الك نأ ملأ ءا٠ نجا ىلع

 هيذا نيب ملهج ركز ناك ةمهش قهيش راينا تضذ نم هنأ 7 اذاو

 ييكحرض رالا تلكأ اذا راهنلا لالكب ليللا لالك - مهلالك لود وم
 ءاهسلا اذ اذا يح هللا بنج ىف كلذ اولقتسا مههابجو مهفوناو مهيدباو

 ةبيثكلا تدعرو تدضتنلا دق قويسلاو تعرشا دق حاهرلاو تكوذ دو

 باشلا ىطمو هللا ديعول ةببتكحاا ديعوب | وؤسا تهرب و توملا قعاوصت

 ههدجو نساحت ءامدلا بض#و هسرفذ قنع ىلع هالجر تغلتخا ّنح أمدق مهنه

 رباط راقئم ىف نيع نم مكف ءاعملا ريط هيلع تطاو ضرالا عابس ةيلا تعرساف

 لزنو قكب مث اثالث هآ ه1 ٠1 لاو مث هلل دولاب ليللا فوج ىف اهيحاص ىكب أم لاط

 نوردتأ لاف علخ نيح ايطخ ناسارخ ماو * ميسم نب ةيدتق ءابطخلا نمو د

 مكعداخ ريمأي ىنأك ىسيقلا ةمايه ىنعي ناورم نب ديزي نوعبابت امعا 000

 و اهو تارعالا لام م راشباو ميك جوز ذو مكلاوما ىف مك « مانا دق

 نوبكرت لقلفلاو موصيةلاو عيشلا تيائم نم فيرثلا عزو عم ا مكحتء+ج

 ركب هللا عنم ىح حالسلا 0-0 الع كك بصقللا 00 رّقبلا
 ىريغ اورغ لد ول هابل لا مكب ءافاو.ءاليلا

 لاق ئذلا وهو انس ابيطخ ااص اًهش ناك * ىبراحملا عداج ءابطلا نمو #

 كلزل و كدنو يح اهخرواؤ كسلإ يق قاتل طبعاو ثندم ن نا اوكا
 ءوس حجباجتلا اكثنو * ةراطسالا نع داديتسالاو ةراثتسالا نع يلا: هعطق نم

 ةعااض



 6 وي نيينتلاو نايبلا تابضام

 ' ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سائلا هبا لاق مث هيلع ىنئاو هللا دمخم ةي رع
 اياتكح هيلع هللا لزنا هيحوو هرماو هللا نذاب الا مدقتي الو رخأتب ال ناكحص

 ' مث هرما نم ةهبش ىف الو هند نم كش ىف كب ملو قبب اهو ىتأي اه هيف هل نيب
 صا نولسملا هالو مهةالص ركب ابا ىلوو مهشيد ملاعم نيمسملا رع دقو هللا هضيق

 لعو هدرا لها لئاعذ مهند رما سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هالو ني> مهايند

 ةريسب راسف باطإلا نب رع ىلو مث هنء هللا ىضر هليبسل ىذم مث ةنسلاو باتكلاب

 رهش ىف سانلا عججو ةيطعالا ضرؤو ئلا ىجو ةئسلاو باتكلاب لعو هيحاص

 هللا ىضر هليبسل ىضع مث مهدالب ىف ودعلا ارغو نيناممرلا ىف دلجو ناضمر
 راس مث ام«ةود ناكو: هيبحاص ةريس نينس ثس راسف نافع نب ناعع ىلو مث هئع

 ىلع يلو 3 هئع هللأ ىضر هليءسل ىضم مث لئاو 5 هب طروحا اع رخاوالا تسأل ١

 ةهجو هللا مركةليبسل ىذم ذم مل ارانم هل عفري لو ادصق قْلا نم غلب يف بلاط ىبا نبا

 ١ هليبسل ىذم 3 الود 0 لامو الو> هللا دايع ذكاذ نايوس ىلا نب ةيواعم ىلو 3

 هنطب ىف قسالا دوهقلا ديزبو دورعلا ديزيو رولا ديرب ةيواعم نب ديزي ىلو مث

 ىهتا الف ةفيلخ ةقيلخ مهصقا مث هتكئالمو هللا ةنعل هيلعف هبرف ىف نوبألا

 كلما دبع نب ديزب ىلو مث لاق مث هركذي ملو هنع ضرعا زيزعلا دبع نب رع ىلا
 ىلامعت هللا لاو دقو دشر هزم سنؤي ل. ىذلا ةجرف ىف نوألا هنيد ىف قسافلا

 دم دما ىلبع رماف مهلاوما مهيلا اوعقداف ادشر مهنم متسنا ناف ىاتيلا لاوما ىف

 رايد فلاب تفوق "هللا :سيليو رلا برششيو مارملا لكأي ناكو هرما مظعو
 ةيابج لح ريغ نم نخاو راتشالا اهيف تكحدهو راشالا اهيف تيرنض دق

 نع ةيابج ساجي تاكف كمل و

 ريظا الأ ريطا الأ لاَعف اههادحا ىلا تفتلا مث ةيوث ردق زخم لك هنن ٌنارْتلا

 وثب اماو هناذع ملأو هران قيرحو هللا ةنعل ىلا رطف متن هل لوي لاخلا ناساو

 ذخا اذا ىح هناينغت نايس نع ةمالسو هنيع

 اهعضوم ريغ نم ةضي رفلا نوذخأب و ةعافتشااب نوم" و يضغلا ىلع نواتنو 2

 اما لاَمُذ ىائصا ةام اهامخ اهلها هللا نيب دقو اهاعا ريغ ىف اهئودضنو
 ا

 سس +
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 ظ الآ املج نءاتلا كف دلي ورق ىف نهي اةيتكو هند ةكؤشب ليغ نوها -اوناك ظ
 | لخادلا الو هل تصن. ال دحملا يكتم نوكي ال ءايكحلا نضعب لاق«. هنع:قرفمو |

 ١ سام ىف سلاجلا الو اسهيلا عدي ملةوعدلا ىت الا الو هيف هالخدي مل. نيثا رمس ىف

 ١ هودع دنع نم ريْعلل ضرعتلا الو ماقللا ىدبا نم لضفلا بلاطلا الو هقدتسيال
 ةلادلا ىف طرغملا الو

 فرط نب ةريغملا ننثدتع نسحلاونا لاق 4 زيزعلا دبع نبرمتع ةسيطخ 9«

 | ةبطخ ةرضان زيزعلا دبع نيرع بطخ لاق هبا نع ناوؤنص نب ببعش نع

 اهيا لاق مث هين ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا دي تام ىح اهريغ اهدعب بط ىل

 مكتب هللا مكحي اداعم مكل ناو ىدس اوكصرت: لو اًثبع اوقلخت مل مكتا سانلا

 7 ةانجلا مرحو ىش لك تءسو تلا هللا ةجنر نم طن ٠ نم سمخو باح هارق

 ًاليلق عانو مويلا هللا فاخ نمل ادنغ نامالا نا اولعأو :ضرالاو تاوعسلا (هض رع

 نوابلا دعب نم اهتلخك#و نيكلاهلا بالسا ىف مكتا“نورت الأ قابن اينافو ريثك

 ىض5 دق هللأ ىلا احنأرو اداغ نوعيشت مون لك ىف مننا مث نيثراولاريخ ىلا درت كلذك

 دهم الو دسؤم ريغ هنوعدت مث ضرالا نه عدص ىف هنوييغت مث هلجا غلبو هب

 اريقف كرتاع اينغ باسملا هجاوو بارْتلا سشابو بابحالا قرافو بابسالا علخ دق

 بونذلا نم مكنم دحا دنع يعا امو ةلاقملا هذه مكل لوق.ال ىنا هللا: ياو مدق اه ىلا

 . اندنعام اهل عش ةجاس ان غابت امو مكلو ىل هللا رفغتساف ىدنعام رركحا

 | ىح ىنولو نيذلا يجو هدب عم ىدن نا تددو الا كنه دحا اهو اهانددش الا

 ١ ناكل ةراضغ وا شيع نه اذه ريغ تدرا ول ىبأ هللا ماو مكشعو انشنع: ىوتس

 . "هلداع ةنسو قطان باتك هللا نم ىضم هنكل هنابسان املاع الولذ اعطان م ناسللا

 ا ادينيع عومد قل هللا هنز قب مث هئيضمم نع'اهيف نهنو هتطاَط ىلع اهيف لد
 1 دير لا لاحت هللا مضيق ىح داوخالا كيت ىلعري مف لزن مث هلادر فرطب

 ' كاسن دحا وهو ةكحم ةزجوبا لخد - د ىجراحلا ةزج ىبا ةيطخ

 . هل سوق ىلع اًثكوتم اهرينم دعصف راتخلا نب ىبي هعماو مهئابطخو ةنسيضايالا
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 هسفن ظيغ ىش دقف مقتلا نم رخآ لأقو « نيتجردلا عفرا غلبي نا نود
 نمو تلضفت دقق توفع اذاو تذصتنا دعف تمعتنا اذاو هةح ىصقا دخاو
 رخآ لاقو * هلضف نيملا هلا ىف ركذب ملو هركش بحي مل هظيغ شو هقح ذخا
 مهتافاكم نم نما مهركشل عدتسم ىناسعلاو بئذملا ءايلوا ةوادعل دعتسم بقاعملا

 ردصلا قيضب كيلع نش نا نم ريخ ردصلا عاسناب كيلع ىش نالو مهتردق مايا

 مهضعب لاق * هللا دنع كتّريع ةلاوال ةبجوم هللا دابع ردع كتلاقا نا ىلع
 ماحدزا بهو نب هللادبع لاق * محذاقلا رأللا نم ريخ حداقلا توملا
 الف باضتقالاب مزرللا الو لاجيرالاب ىأرلا نسلو * باوصلل "هلض.٠ باوجلا
 هثدواءم ىلا ردان تاوض نم اسهتلت زينَع وأ قبوم أطل نم ةمالسلا كنوعدت

 برو هريطف ن. ريخ ىلا رينو ىو سال ىأرلا نا هلبق نم حابرألا ساقلا)
 ةيواعم نب نايس نهاد امو * هيدقت نم ريخ هريخأتو هيرط نم ريخ هيساع ”ىش

 سمعا روصنملا ىلا نايفس راسو هللا دبع نب مههاربا ناش ىبلهملاْن كر ا

 لاق مث ةءجلا ىفةروصقلا ىف ةيئاهلا سوؤر ىلع هب. فقوو هداوس علت عيررلا |
 هدنع ىتالب نسحو هيلا قاس>ا نم ناكام متلع دق نينمّولا ريءا مكل لوقإ

 ىأر دقو ءادغألا دئواممواضملا ىشو لاو زدملاو ةئتفلا وهلا
 سنو لاقو * مكيفوا مردافو ,كح:سح مكءدسم بهي نا نينمؤملا ريما

 ضعءب ركحذو * ىوةبام قوف بلطيو ىضر. اه نود هدأي مهالا بيب> نبا
 دئاوز باككا هلهاو بئادقلا ريثكرحلا لاف نيب رحلا دءازنو رجلا بيجاعا ءايكحلا

 داكب دق ام باب ف نوكح, الام اولخداو قدصلا ريثك بذكلا ليلقي اودسفاف

 * لاحملا ءامدا ىلا انس ثيداحالا بئارغ ىف مهل سانلا قيدصت اولعجل نوكي

 جرح الو لّدارسسا ىنب نع ثدحو جرح الو رحاأ نع ثدح برعلا ضع لاقو
 ليق * رحلا هب وكر اصرح ءرملا ىفك ثيدحلا ىف ءاجو جرح الو نعم نع ثدحو

 *« لوملا رضنو ىذالا فكو ىدنلا لذب لاق َكموُذ تددس مب مصأع نبي سعل

 اموتك تنكو ةرتم رهظت الخر ناك لاتصخ ثالش ىلع ىلع تنءا نو

 الخو افالخ هلقاو دئنج عوطا ىف تنكو افالخ هدشاو دنج ثبخا ىف نآكو ىرعشل

 هب اورفظ ناو هئيد ىف انهو هيلع مهب تددتعا مهب رذظ نا تلقذ لخبأ باككاب

)0 
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 لوسرلاو هبتاك لع رادقم ىلع لدي باتكلا اهبابرا لوقع ىلع لدن ءارشا ثالث

 / نب ىلع لاق ٠ اهيدهم لفع رادقم ىلع ةبدهلاو هلسره لقع رادقم ىلع
 الو ىوني قب اهف ةدابزلا ىتتيو ىتوا اه ركش نع رتل نكن ئوكت ال بلاط ىبا
 نييسملا صض*ءب:و مهلاعأب 1 الو نيطاصلا 7-3 ىتأي 0 اع سانلا سصحأب و ىهتط

 ديزم قرس ٠ هنايح لوط ىف اهعدي الو هيونذ ةرثكل توملا هركي مهنم وهو
 ١ لاقف هنع ىلع هلمحت لغ اجب ةمايقلا موي ىتأي لغ نم لك نا هل ليقف كسم دخان
 « مالسلا كرت لذعلا لبا نمو ليق * لمحتا ةفيفخ حيرلا ةييط اهلجا هللاو اذا
 لحتلا نم رالخ لسسع نم لسسعب ىل ثءبا سرافب هل لماع ىلا جالا بتكو
 دشا ديلا ىف عوجلا ةرق وبا لاو * راثلا هس مل ىذلا راشفتسدلا نم راكبالا

 اولاق + هتيب عاتمب هعرحو هايم همزع ربتعا رع لاّوو * ةَمْفلا ىف "هلعلا نم

 ناكسو ريؤغس الو ريخعال مثيخ نب عيب را ناكو ربخم الو ربك حيرش ناكو
 . ةديبع وبا لاق مهلقعا نوكي نا ىجذيف اولاو رخو ربخست هللادبع نب فرطم
 مده لاقو ٠ ريخساو ريخا اناو ري الو ريس ال نبريس نا ناك

 انيأر ام بهاملا نب دن' ريب هرفظ دعب كلملا ديع نب دير يل ةمدط ىبا نب ىدع نبا

 َلاَمَف الجر. لدغر مذو «.:كوفَع !فعالو كرمت رصنالو كلْط مظ ادحا

 ةيواعأ ةيواعم لام * ةياكلا ليلق ةياعسلا ريثكح ةيقثلا ليلق ةيورلا ءىس

 انءالح نولتقت انوفصتا اه لاق شدرق لتق .ىلع كأرج ام ىدن كححاا ميدخ نبا

 ناسارخ سم نب هديتك مدق امل هاب نب ركب وبا لاق * مكئاهفس لتقىلع اننومولتو

 ١ هذ ىف ناك ناو هذييلف ئش مزاح ن' هللادبع لاه نم هدب ىف ناك نم لاق

 * لصفو مسق ام نسح نم سانلا يهتف هئةايلف هردص ىف ناك ناو هظفلياف

 كرا هللا مظعا تلاه كم ل 07 سابيعلا ىبأ نع روصنملل ا تزع

 ناممع لاقو * كتفالخ نم مظعا ضوعالو كتبيصم نم لجا ةبيصم الق
 ىلع َن هللا دبع مه مهد الجا ْق ماسلا لها نع اع ْنيَح روصرولا مرح نإ

 زواج دق لضفتلاو لضف زواحلاو لدع ماقتنالا َنيِنمْولا ريما اب هنع هللا ىذر

 نود
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 كلل نا و ةعاطو ام> اًئيلع كل نا نيئموملا ريمان رييزلا نا لاذ ناورم عم ةيواعم

 الو هللا ق> ىنالا انيلع كل ةعاطال هناف كعطذ هللا عدأف ايف ةمرحو ةطسب
 ىنب ام ةرم شل ليق ةديبع وبا لاو * رحشلا لوصا ىف ناوءفالا قارطا قرطت

 ركذاو ثيدحلا ىدئاو ناخ وه نه ىنئطنوا ىدن نيب وه نم ننسي لاف للا
 تدعق اذاو نم ضرالا تبرق تك اذاو ءالخلا ىف رهساو اللا ىف سعئاو مدقلا

 ناكو ٠ ةيمصأاب هوست اف ةشهد لخاد لكل نا سابع نبا لاو * نع تدعابت
 نوع نب هللادبءل ىلا مهاربا لاق © رجافم اهرثكا ناف رذاعلا اوعد لاي

 دلاخ ىبا نب دج-ا ىلا لجر رذتعاو ٠ بذكلا طااخ راذتعالا ناف راذتعالا بنت

 دقو ةئامعبرا هرذءل بسضدو همرج هل بمون لاو اذه ىف لوةثام دايع ىنال لاقف

 ةريغلاو كابا ةيشان هلنال رفدج نب هللادوبع كاتو * هينذ نم مظعا هرذعاولاق
 ن نجر ادبع لاق * ةضغلا ثروت اهذأف ءيتاعملاو كاباو قالطلا حاتفم اهئاف

 ايارعا باطلا نب رعؤممو » هرضغا نا اماو هيذكا نا اماف جاىراما ال ىليل ىبأ

 ةءاغرم ءاةل اهنا و ىتأى ما لاق ىفوا ما نمو لاق ىنوا مال رفغا مهالا لوقي
 « كرت الف نالع ماو كرفت الف ءانس> اهنا ريغ ةماج اهل قتال ةمأاق لو كحا

 بعت الا هيف ام تلاقف كلذ ىناهل ليقذ لءفت يف هغضقل اكلع ةءارعا ىلإ اوعفر

 ُ ةيراش ىنحا لودر مهرذعا < هدو نسم لاق ٠ ةرهه لا ةيخو ساربؤالا

 ٠ هزد حوف ىرارس هديع نآك لجحرو اهلاطا مْ هبات سصق .لحرو هافعا

 بويا لاق ٠ ناعذ نيل الو بكري رهظ ال نوبل نباك ةذتؤلا ىف نك ةغيذح لاق
 مكح> لثس ٠ قىالتخالا عمل ىح ىلعم أطخ لجحرلا ىفرعي ال ىنايتعلا

 تداضو هنوهش ٌتد وذو ع تدعاو هيادروم ا نم لاق ع سانلا 1 ند

 هنود قرش لك تلاهو ىقرثلا اهنع هللا ىكر ةشئاع دنع ركاذو « هتردعم

 بواقلا تابج تلاقو « هب ىلوا فرثلاف فرش هنود موا لكو هب ىلوا مؤللاف عّْؤل

 ريح با طخلا نب 2 لاقو ٠ اهيلا ها ند صضخغبو اهيلا نسحا نم بح ىلع

 ماكصألا اهب ليهم هتحاح ىدي نيب جزا اهمدعذ تايبآ برعلا تاعابط

 ةفرع ةيدشع هّدبط+ لوط ىلع رعبزلا نب بعصد ملو 3 ممئللا اهد فطءتسو

 دلاخ نب ىبي لاق ٠ نوريلو توكس مهو ملكتاو سواج مهو ما انا لاق
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 ' ةماعلا جاجل اوخلو حيرلا اولبقتساو طارعضلا اواعاو الملا نماودعباو ءالخلا
 | هر اعد ةافولا مداع نب سدق ترقح امل نسملا لاقو * ,كحاكاب اوشنماو

 ظ م رابكح اودوسف تم اذأف ى ءمكل ع هنا دحا الف ىنع اوظفحا ىنياب لاعذ

 | لاملا حالصاب مكيلعو مهيلع 0 0 هغيف مراغص اودوست الو
 « ءرملا 0 اهذاف سانلا هاهو ماناو مشللا ن رع هل نغاساو 2 كال ةاهيم هئاف

 ىزعو » هتيط نم كلذ تنيدت الا هايلاب ريهتس الجر تنام ةيواعم لاو

 | وعو كنا تهذو كزصاوهو كولا بهذ لاعذ هل تام نا ىف ءاخا ديبع نا ورع

 | .ىساتنن نم يككا اولاقو * هعرذو هلصا باهذ دعب قابلا نم نوكي اخ كعرف

 | نم كحذلا كرت اولاقو ٠ هيلع كقوة>و هيلا كتاسح>ا ركذتيو كدنع هفورعم

 | ةيواعم ىلع صاعلا نب ديعس مدق * بي ريغ 0 نع عا علا

 | ةيواعم هل لاعذ كإمعل اطئاض كمال اذفنم لاَعف كلملا دبع انا 59 ررافيك لاف

 اهلكأف اهجاضنا ىك ةريخلا بحاصل وه ام نا

 ظ اودشو ىويسلا اودلقت اذا لاق برعلا هيف ام ءاقب اه فنحالل ةشرخن ناليغ لأ

 / لاق داغوالا ةيج ام ناليغ لاذ داغوالا ةبج ,هذخأت ملو ليملا اويكرو مامعلا

 ترعلا 0 3 ةنع هللا ىضر رع لاو * ص مهني هذ بهاوتلا اودعت نا
 رصدلاو هلا هق اًكشأنا" كاف كحلَر نم ةمامس لا عضن ال كل اه ىنارعال ليو

 ىرجو * لاجرلا لخالخ اهئاف لاعثلا اوديحسأ ىئحالا لاقو * نوصلاب قفل

 هنر3 قلبو هقزر لكأب هلامو مكل ام لاذ هوباتغاف فنحالا دنع لجر ركذ

 نتاعتلا تنب ةقرمل دانز لاق لاق براخم نب ةملسم «  هلث ضرالا لمحتو
 ' ناهلسلاّقو لاق * لايرلا :ةداحمو :بارشلا نامدا تلاق كيبا ةذل تناك اه

 انلكاو هانشخكسا ىح نيللا انسيلو ءاتسحلا انطيتو هرافلا انيكر دق كللا ديعنبا
 ةئو وم ىنع عضي سدلج ىلا ىنم جوحا ءىش ىلا مويلا انا اهذ هانججا تح بيطلا

 اهالود اما اولاقف اهركناف ةنقلاب داز نب هللادبع ىلع اوراشاو ٠ ظصلا

 كبح ال هللاو لجر كلملا دبع لاو * سنا بحاصلاب انا لاقف بيبطلا كنه
 * قاصناو لدع نكلو ةأرملا بلا ىلع ىكب اما نيئمؤملا ريما اب لاق ادبا ىلق

 ناليم ريب الا نبا ىأرف ةيؤاعم دنع ريبزلا نب ناورم عزان كرام نب هللادبع لاق

 ”هنواعم
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 مهيداو 3 مهددهلو ءاسنلا ةدداحم مه.ث>و ءاردالا قالخاو ءاركحلا ع مهلعو

 ىلع لك الو ءادلا فرعل ص ءاودلاب لقت 3 ىذلا بدبطلاك مهل نو نقود

 هللا ءاش نا رب ىف ٌكدزا هيد ىف دزو كتافك ىلع تاكا دق ىتاف ىرذع

 ىلع ةيزوتلا نم لوا باوثلا لجأا ىلع ةئاهتلا نوراه نب لهس لاق ٠ ىلا هت

 مل تاسكاذا كناف ركذلاو لمكلاو كانا نان ةئبال ناسمتل لاو * ةبيصلا لجآ

 هفيضل ةتمدخو هيال هسلحم نع همايق اريما وأ افيرشش نأك ناو نهم فأي

 مراكملا ق تنَغَر اذا اكمل ضع لاّمو ٠ ملاعلل :ةمدخو هس رو ىلع ةماقو

 كضعب اهل لعءدحاف كلك امل تداددك لعل اما مهضعل بمن 53 مراخملا بنتداو

 بئاغ نع كبش دهاشو ريعد نع ربح رهاظو نايبلا نسح اهب رهظ» ةادا

 فصاوو ةحاملا 4 كردي عفاشو باوجلا درب قاانو باطخلاا 4 لصف ٌماحو

 ىو ظعاوو ةشحولاب بهذ ساذوو نزلا هب د ريشساو قئاعملا هب رعت

 لما دصاحو ةدوملا ثرحت عرازو نسبا ىلا وعدل ن نهو مييعلا نع

 دثالْث .نامتل لاق . » . لمفام ايي ثيداملالا نسحلا نوط: نال ١

 عاجلا الو نضفلا دنع الا مياحلا فرءيال نطاوم ثالث ىفالا نوفرعيال

 نيسللا نب ىلعلاق ٠ هيلا ةجالا دنعالا كالا فرعت الو ىرملا ىف الا
 هترمضم ”ىش ىلا كاخا بجنالو قولا ضرءتت الو ةبئانلا ىلع ريصا يبان هنءال

 ٠ 0 0 لك ىلع ريصا مل نم فدع ذا لاو ٠ كل دة قم ند مظعا كيلع

 نك ىرما حلابصلاقو * هنم دشا وه اف ةفاؤم هتعر# دق ظيغ بر لاقو

 نم ارذح دشا مالكحلا أطخ نعو لوقلا ىلا كئم عرسا عاممالا ىلا

 اونا لاف ةأرخلا 595 ينازعا مع نسما وبا لاقو ٠ توكجرلا ازيا

 تت
 هس ل سل
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 ('* اضوخ لطايلا ركيلا ضو ىد> كياعصا ىفو كيف دير'ام مان الانا لاف

 تاكسي نا بنتجا الا نسحاف' ملكت طق ريئد ىلع اهلكنم تدعم ام ىعشلا لاو
 ىنئادملا نسحلا وبا * امالك دوجا ناك رثكا الك هناف ادابز الا سي نا افوخ

 طرغأف دانزب جباوخخلا همس طرذاو هنع هللا ىكر 0 دايز هبشل نسا لاو لَم

 موللاو لذاغتلا نس>و ةئطولا نسح مركلا ىئيص نإ مثكا لاق * سائلا كالهاو

 ى ةدوملا ََق اويراقتو رايدلا َّق اودعابت لاوو .٠ لفاغتلا ءوس و ةهئظؤلا ءوس

 ىلع هللاديبع نب ةطط نب ىسيع لخدو لاو + اوباح اولذابت هينبل رخآ لاو

 عارصلل كدءذ انك ام هللاو ىسع هل لاذ هلجر تءطق دقو ريبزلا نب ةورع

 ىدحاو كيدبو كالدعو كناسلو ٌكلرددو كوع# ال ىقبا كرنكا ال هللا ىقبا دعلو

 لاقو * ىشرزع ام لثم دحا ىنانعاه ىبيع ان هللاو ةورع هل لاةف كيلجر

 لكا ماعو مشا لحا ماعف ماوعا ةثالث انيلع تا كلما دبع نب ماشهل ىنارعا

 . ناو هللا دابع ىلا اهوعفداف هلل تناك ناف لاوما م دنعو ظعلا قنا ماعو محلا
 ىزرجي هللا ناف اهب اوقدصتف ركل تناك ناو مهيلا اهوءفداف هللا دايعل تناك

 ةيدايلاب ءادوس 2 تلق هللأ دمع انا ىنكيو ىنراخلا هالك ام ٠ نيودصتلا

 قلاق ءادوس تسل وأ اهل تلق لاو عاصا ان سضملا ديسل تلاو ءادوس ان تنأ نمل

 دوسالا وبا لاق * كبضغا قا تلا قا نم كبضغا ام لأق علصاي تسل وأ

 الغاب هسضحاف اناع معن نا تدرا اذاو هئَماَف كبحامص ِثذكت نا تدرا اذا

 * ءامدقلا باعصالا الو ءارمالا تعشن ال ناسح لاقو « ءائثلا يمس ءاملالا مدق

 نم ادين م لوا نكح هدلو بدؤم روغلا ددعل ناقس ىبا 3 ةينع لاقو

 | أه مهدنع نسالاف كلبعإ ةدوقعم مهزيعأ ناف كسفن كحالصا ئنب كحالصا

 هولعق هيلع ىههركت الو هللا باتك مهلع نويعتسا ام ىهدنع مجيبتلا و تننضفلا

 الو هفرشأ ثيدملا ندهو هؤعأ رعشلا 0 مهور م هورجيش 4م م4كحرت الو

 مهغلل 'ةاّكم مهلا ْق مالكلا ماحدزا نأف ويك ع هريغ للا ع 0 مهجر

 م4 اعو
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 اد ابيب و ىذد مكنع 261 مكتسلأو م 9 دا ع اوفكفاي اهم هيف هائؤود أريق سب

 دقو هقنع تيرض الا مكتماع هيلغام اود ةبر مكد :ه نحا ىلع رهات الف

 ا 00 هك مكنم نأآك ن ُ ىبدق ثدفو ىتذا ريد اهتلعج رد ماو نيو ١ 2ك.

 تأ لع ول هللاو ىلا ةنءاسللا 00 عريلف ميسم مكذم نأك نمو اناا دو "يلق

 ىدب+ قىح ارتس هل كتها ىلو اعا:و هل فشكا ىل ىضغب نم لسلا هلتق دق ممدحا

 برذ كح فنا ىلع اوءراو روما اوفنأتساف هرظانا مل كلذ لعف اذاذ ةدقص ىل
 مك اييمصا لو انا سانلا اهيا هءوساس انمودمد رو سدو 6 رم هيل س ائمودعو ءوسسد

 ىذلا هللا وب مكنع دودنو اناطعا ىذلا هللا ناطاسإ مكسوسن ةداذ مكنعو ةداس

 ايلو اعف فاصنالاو لدعلا انيلع مكاو اني>ا اعف ةعاطلاو معملا مكلع انلف انلوخ

 سدفأ نآق هزئزع ترسصق يهم ىلا اولعا و اي ميكن انع ائايفو انادع اويحوتساو

 اسناح الو ليلب اقراط قانا ولو ركتف ةجاخت بلاط: نع ان تسل ثآلث ْنَك

 ١ مهلا مكعال حالصلاب هللا اوعدأف ايغب مكحا اره الو هناا نع أقزرو ءاطع

 اوبرسشت الو اوحلصن اوهلص م نووأت هيلا ىذلا مكفهكو نوبدؤملا يكتاداس

 مكتجاح هب اوكردت الو مكن :>ح هل لوطيو مكظيغ كلذل دتشيف ا يول

 اذاو لك ىلع الك نيعب نا هللا لأسا يكل ارش ناكل مهيف مكل بيجسأ ول هلا ع

 ةريثك ىعرصل مكيف ىل نا هللا ماو هلالدا ىلع هوذفناف مالا 7 نفنا نوعأر

 لاق مثهالا نب هللادبع هيلا ماقَف * ىاعرمص نم نوكي نا مكنم ”ئرما لك رزجلف

 هللا ىن كلذ تبذك هل لاّتَف باطملا لصفو ةمكْلا تيت وا دتل ريمالا اهيا دههشا
 هدجي ءرملا اما ريمالا اهيا لاف سدق نب فئ>الا هيلا ماقف مالسلا هيلع دواد

 دعي ءانثلا اماو ىرت اه ريمالا اهبا كدج كغلي 44 هدشب داوملاو هد4# فيسلاو

 ةيلا اقف تةدص دانز هل لاةذ ىلال' ىح ىش' نل اناو ءاطعلا دعب دجلا و ءالبلا

 لاذ تلق اه ريغب هللا انأبنا لوهيو سم4! وهو ةيدا نب سادرع لالب وبا

 ىجس ام الا ناسنالل سيل ناو ىرخا رزو ةرزاو رزت الأ قو ىذلا ميهارباو

 دايز ةععتش ريدملاب ليقملا و ىصاعلاب عيطلاو ميةسلاب ثئريلا ذخأت كنا معز تناو
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 ىلع لصي لو اهيف هللا 0 مل ءازنب ةيط+ بط الأو نايوس ىبأ نب 00

 هممت نم ديرما هلأستو كب هلاضفا ىلع هلل دجا لأ لب هريغ لاقو ىبن
 ةلالضلاو ءالهجلا ةلاهللا ناف دعب اما اركش انمهلأو اهعث انثدز اي مهلا 1 0

 رومالا نم مؤالح هيلع لْعشو كؤاهفس هيف اه رانلا ىلع هلهاب ىفوملا ىفلاو ءايمعلا
 ملو هللا باك وأرق: مل مكنأك ريبكلا اهنع ىشاحتن الو ريغصلا اهيف ثيذن ماظعلا

 لهال مملالا باذعلاو هتعاط لهال مب ركلا 0 باوثلا نم هللا دعا ام اووعسل

 تدسو ايندلا هينيع تفرط نك نوئوكت لوزي ال ىذلا دمرعسلا نمزلا ىف هتلصعم

 مالسالا ىف املا مكنا نوركذت الو ةيقابلا ىلع ةيئافلا راتخاو تاوهشلا ةءهاسم

 راهو هلام ذخؤويو رهقي فيعضلا مككحرت نم هيلا أوةيست ( 1 ئذلا نيدلعا

 نكت ل لولعلا ريغ ددعلاو رصيأا راهنلا ىف ةيواسملا ةؤيعشلاو ةيوصنملا :جاوملا

 نيذلا مثدعابو ةيارقلا مارق راهنلا ةر راغو ليللا جالدا نع ةاوغلا عئم ةاهن مهن

 هوس نع بذل مكنم كرما لك سبلأ مذلا ىلع نوضغلو رذعلا ريغب نورذتعي

 مهب زب ٍ 0 مثيلا و ان اب منا ام اداعم وجرب الو ةيقأع فاد لا ن ن عنيو

 اموت مءاروا وقارا مث مالسالا مرح اوكهتنا ىح مهثود مكمان نم نورب اه

 امده ضرالاب اهووس َر> بارشلاو ماءطلا ىلع مارح برا ساكم ند

 فعض ريغ ىف نيل هلوا هب لص اء الا ملصن ال مالا اذه رخآ تيأر ىنا تارحاو

 لبةملاو نعاظلاب مهةملاو ىلولاب ىلولا نذخ آل هللاب مسقا ىناو فنع ريغ ىف ةدشو

 ءاخا مكنم لجرلا قلي ىح ميقسلاب هسفنىف مكنم عيصلاو ىصاعلاب عيطملاو ربدملا
 ةروهشم قلت ربتملا ةيذك نا مكتائق ىل ميقستو ديعس كله دقف دعس منا لوقف

 'ىف اهوريتعاف نم اهوتحم“ اذاو كحل تلح دقف :هيذكي ىلع متتلعت اذاف

 جالداو ىاباف هل بهذ امل نماض اناف هيلع مكنم بقن نم اهلاثما ىدنع نا اولعاو

 ريخلا ىتأب اه ردقي كلذ ىف مكتلجا دقو همد تكس الا مبدع قوا ال ىتاف ليللا

 مكحإلا عجربو ةفوكلا ىلا

 نذ ةيوفع :بنذ لكل انثدحا دوو نكت مل اثادحا متثدحا دقو هلاسا تعطق

 آلا اهب ايعاد نا ىناف ةياهاطا ةوعدو ىاناو

 ندو ها :ةردا اموق قردا نكدو هانقرغا أموق قرغا
 نمو هيلو نع اميهن ادب بهل
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 رهد ىف انعصا دق انا سانلا اهيا لاق مث نجواو هيلع ىنئاو هللا دمحت اولخدف
 عفش الو اوتع لالا هيو دادزيو اًميسم قوَسَلا هيف لعل كب اتي نمزو كياع

 ةعبرا ىلع سانلاف انب لح ىح ةعرات فوضت الو ءائاهج اع لأسن الو هانلع ام

 ضيضنو هدح لالكو هسفن ةناهم الا ضرالا ىف داسؤلا هعنعال نم مهنم قانصا

 كلذل طرتجأ دو هرسّدنإ ناعملاو هل>رو هلي لاهل ةقيشببإ ثتاصأا مهو هرقو

 هأرت 3 رجا سدلو هعرفب رمق وأ هدوعل بنهم وا هررهتط ماظل هدد قاواو ةسقن

 ةرخألا لمغب ايدلا باطإ ند مهنمو اضوع هللأ لع كىلل اممو ا كتايشتل

 هنوث نم رعثو هوطخ ىف براوو ةصخغش نماط دق اذدلا لمعي ةرخ الا بلطد الو

 هدئقأ نم مهذهو ةريصحملا 2 ةهءيرذ هللا ريس ذداو ةنامالل ا فرآ>زو

 ىلكف هلما نع لالا هب ترصقف هبس عاطقناو هسفن ةلوُؤْصض كلا بلط نع
 لاخر قلو ىدغم الو حاره ْق كلذ ند سيلو ةداه لا نايلي نئزتو ةعاتولا مسا

 دان كب رش نيب مهنا دخلا فوح ميكو قاراو عجرم ا ركحصسز مه راضبا ضغء

 ةيعتلا مهتاجا كو نالكت عج ومو صاخم عاد و موكعم ا و عمهعنم نعئاذ و

 اوظعو لو ةحرو مه! ولقو ةرماسص مههاوفا حجاجأ رد ْق مهذ ةلذلا مهتلعشو

 رغضا مكنويع َْق اتندلا نحمل اولق َّىح اولتذو اولذ يح اورهقو ا وام كس

 نم مكب ظعتب نا لبق مكلبق ناك نمي اوظءتاو يللا ةْضارقو ضرُلا ةلاثح نه

 ا ) ىهتنأ ( مكنم اهد كتءفشا ناك ند ةرظواو اهداف ةهعمذ اهوضفراف مدع ند ىأب

 بيسلا ةيشي ال مالكلا نا اهنم بهثلا نم بورمض هللا كايا ةبطألا هذه ىفو

 ١ هللا ىطر ىلع مالكب هيشا قوملاو ةبقتلا نمو لالذالاو رهقلا نه هيلع مه اعو
 | ثالاللا نم فكل ْق هل واعم د 3 انا اهنمو هل واعم لا هه هلاحو ةناعمو 4ع

 ريكو مكل بتكن اعاو دايهلا بهاذم بهذ. الو داهزلا كاسم همالك ىف كالس

 رابخالا باكصاب معا هللاو انمعم ام

 هريغو ىئادملا نسحلا وا لاق ءاّريلا عدت ل ىهو 31 ةرسهيااب دايز ةيطخ د

 ةهرعضيبلا دايز مدق لاق ىلذهلا ركن ىبا 0155 برات 51 نإ[ بيم نَح كللذ ركتخو

 (؟1)
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 ملتي د انهما ظيقلا ةراجح متلق رملا مايا ىف مهيلا ريسلاب مكن ما اذاف نوضرتو

 | ارارذ اذ لكرقلا انع ع ىح اثلهما متلق دريلا ىف ريسلاب مذ ىحأ اذاو رملا ائع

 هايشا اب رفا فيسلا نم هللاو متناف نورت رقلاو را نم متدك اذافرقلاو را نم

 دق هللا نا تذدو لاسعلا تاير لوةعو لافطالا 1 ابو لاجر الو :لاجزلا
 كرا ىل ىلا تددول هللاو مكتب ن ءاهتجسر ىلا ئضبقو: مكينارهظ نين نم ىجرخا

 توملا قوعع رحو اظيغ ىردص متثدوا دق اهدن كيتي هاو ختم اقم ملو

 بلاط ىبا نا نا شيرق تلاق ىح نالذخلاو نايصعلاب أر ىلع متدسفاو اسافنا
 لوطا وا اسا م اهل دشا دحا مهنم لهو ,هوبا هلل برملاب هل اع ال نكلو عاش
 نيتسلا ىلع تؤ دق اذانا اهو نيسشعلا تغاب امو اهتسرام دقل ىم ةيرجن اهل

 لاسقف هل خا نئا ديب ذخا مث دزالا نم لجر هيلا ماقف عاطي ال نا ىأر ال نكلو
 هل نيضغعل هللاوذ كما ان عأف ىلا نباو ىسشن الا كلما ال نينمؤملا ريما اب اذانااه

 ام ناغابت نءاو ىلع امه لاقذ اضغلا رججو سارهلا كوش كرما نود لاح ولو
 هللأ ام عر ديرأ

 اع لاق ىعملا اذه هيش دانسالا اذهب ههجو هللا مركح اضيا هبطخ نمو

 بالصلا مصلا ىهوي مكمالك مهؤاوها ةفلتحلا مهئادبا ةعمجلا سانلا اهيا
 لاثقلا ءاج اذاف تيكحو تبك سلاجلا ىف نواوقت مودع مكيف عمط! مكلعفو

 ليلاعا مماساقو نم باق حارتسا الو م اعد نم هوعد تزع م داس> كليح مناف

 ليلذلا مضلا منيال تاهيه لوطدلا نيدلا ىذ عافد ريخأتلا ىتوةلأس ليلاضا

 مكلود قدصا ال هللاو بيخالا مهسلاب زاف مكب زاف 515 ةوعررخ ند هللاو زورغملا

 تددو) مكذم ّك ريخ وه نم مكي قيقعاو 5 دب هللا قرد مكس صن َْق عبطأ الو

 مهردلاب رانندلا فرص مع ي سا د عن لم الجر مك ملزم هرشع لكب ىل نا

 .ترضح امل * اولاق هريغو ناوفص نب بيعش اهاور ةيواعم بطخ نم ةيطخ

 لاقف كتوع نو رشابل سد رق نم رفن اولاق بابلاب نم هل لاومل َلاَو ةافولا ةيواعم

 نسائلل نذاو مهءوسا ىذلا الا ىدعل مهل زر هللاو لاه ىرد ال اولاق م و مكحن و

 ارلخدف :
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 ابو مكب ال هللا حد انبو مغ انبو مكحفانعا نم لذلا ةقبر مل انبو نمؤم

 مك ال مد

 عادوب تنذاو تريدا دق اندلا ناف دعب اما *؟ هنع هللا ىضر اًضيا هبطخ نمو 00

 مكحاو الأ ادغ قابسلاو رامكلا ناو عالطاب تفرشاو تابقا دق ةرخآألا ناو

 هلع هعقن هل>ا روضح لق هلما مانا ىف صلخا ن 5 لحا ةيأراو نم م لفا مانأ ىف

 سو هلع سسخ دعف هل_حا روضح ليق هلمأ مادا ىف رصق نمو هلمأ هرضي ملو

 مان ةئللاك را مل ىتاو الأ ةيهرلا ىف هل نولمتت اي ةبغرلا ىف هللا اولعاق الأ هلما .

 مل نمو لطابلا هرصن قا هعفنب ل نم هناو الأ اهيراه مان راثلاك الو اسهبااط
 ناو دازلا ىلع متالدو نءظلاب مترا دق مكناو الأ لالضلا مرح ىدههلا هب مقتسي
 لمالا لوطو ىوهلا عابتا مكيلع فاخا ام فوخا

 ىدزالا قوع نب نايوس راغا لاق 7 ههحو هللأ مركح اًضيا هيظطخ نمو د

 ىردحبلا ناسا نا اهيلعو بلاط نك ىلخ وهز رابنالا ىلع ىدماغلا م

 باب ىلع ساج يح بلاط ىبا نب ىلع جرت اهملاسم نع ليلا كلت لازاو هلتقف
 نم باب داسهجلا نأف دعب اما لاق مث هين ىلع ىلصو هيلع ىئاو هللا دم نسل

 راغصلا همزاو ءالبلا هلعشو لذلا بوث هللا هسلا هنع ةبغر هكرتنذ ةنلا باو

 اليل موقلا ءالؤه لاتق ىلا مكتوعد دق ىتاو الأ فصنلا عنمو فسخلاا مُثدو

 هوجذخاو للوو مكحرياع لقتو متاذاحنو ملكاوتف اولذ الإ مهراد رقع ىف طو

 لتقو رابنالا هليخ ثدرو 5 دياع وخا اذه تاراغلا مكيلع ل 6 اررهظ مك ءارو

 دعلو نيكطاص الاحر مهذم لتقو اهطاسم نع مهايخ لازاو ىركبلا نا نبا

 اهلح عزييف ةدهاعملا ىرخالاو ةلبسملا ةأرملا ىلع لخدب ناك ىهنم لجرلا نا ىغلب

 يسم اءرا لآ واف لك مهذم لحر ملك ع نرفاو اوؤرصنا 3 اهئاعرو اهيلقو

 ابع ايف اريدج ىدنع هب ناك لب افولم هب ىدنع نأك ام امسا اذه دعب نم تأه

 نيح ايسارلاو مكحال [ىيعف مكوح ند مكلشفو مكلطاب ْق موقلا 03 وه لو نم

 هللا دعو نوزغل الو نويرغل نوريغت الو مكيلع راغب بهل اًئيذو ىرب أفده مترص



 مددت
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 دح ىف ادواجم الا ضءن ىلع مهضعب لودع نولسملارذعلا ىف غلباو ىبعلل ىلجاو
 رئارعسلا م 4 لوت هللا ناف ةبارق وا ءالو ىف ائينظ وا روز ةداهش هيلع ىرتت وا

 رئابنتلاو "نمل ىذأتلاو رهذلاو قلقلاو كابا تلم و تانببلاب مكنع أردو

 هناف رخذلا اهب نسحتو رجالا اه« هللا بجو قل ١ قحلا نطاومىف موصخلا

 هثنب أم هللا هفكي هسفن ىلع ولو ىلاعتو كرابت هللا نيبو هاب يف هنن صام ند

 ىدباو هرتس هللا كته كلذ ىفالخ هزم هللا لعب اه سانلل نيزت نمو سانلا نيبو
 « مالسلاو هتجحر نءازخو هقزر لجاع ىف هللا ريغ باوثب كنظ اه هلعف

 ' ىبا ني ىلع اهبطخ ةبطخ لوا ةديبعوبا لاو ## بلاط ىبا نب ىلعل ةبطخ
 1 نيعرب اللف كول اما هيل ىلع ىلصو هيلع ىثاو هللا لج نأ دعب لاق هنأ بلاط

 عاس هلل امأ رانلاو ةنملا نع لفش هسفن ريغ ىلع ىعرا نم ناف هسفن ىلعءالا
 هيح از راط كالم ناناو 3 و راغلا ق سصقم و قدر بلاطو وع دهذ

 يلا ناف مدا ندم ىدرو ىدا ند كتازه سداس 0 ةيديسب هللا لدا ىنو

 . ةودنلا راثآآو ةئسلاو باتكلا ىقاب هيلع يهم ةداجلا ىطسولاو لضم لاعثلاو
 . اههبف مامالا دنع ةداوه الف طوسلاو فيسلا َنيْناودب ةمالا هذه ىواذ هللا نا
 ْ قدا ىتومض ىدنأ نم مكنارو نم ةبوثلاو م كب اعف اوححصاو ركن توج اق ىاوزتسا

 الو ندوم اهيف ىدنع اولوكت , 1 "هلم اهيف ىلع مت لم روعأ م 5 تناك دق كله

 تارغلاكثلاثلا مانو نالجرلا قبس فلس اع هللا افع 57 ءاشا ر ىدنغ امأ نيييعم

 علا نا اورظذا هل اريخ ناكل هسأر عطقو هأاحانج صق ول هوان هنطي ههه

 لعف اعدق لطابلا ما نئلو لها لكلو لطابو ق> اوزرباف متفرع ناو اور كا

 مكذاا ميروما مكيلا تعجر نثلو لبقاف ئىش ربدا اه لعلو امر قا لق نئلو
 وبالاق ٠ داهتجالا الا انيلعامو ةرتف ىف اونوكت نا ىنثخال ىناو ءادعسل

 . سانلا عا مورا بياطاو ىتريشع راربا نا الأ دمحم نب رفءج اهيف ىورو ةديبع
 هو انبخ مح هبا مكحيو انلع هللا ع نم تدب لها اناو الأ اراب بك سانلا يعاو !راغص

 ' انيدناب هللا مككلهم اولعفتمل ناو انراصب اودتمم انراثآ اوعبتت ناو انععم قداص لوق

 . لك ةربد درت اني ناو الأ قرغ اهنع رخأت نمو قل اهعبلا نم 5 ةنئر استلم

 ندمؤم
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 كي! لو كلذ لبث مل ناو ارفاو اظحو اسيفاو ابيصن هب تذخا كنرعا ىذلا
 0 كب كلذ 0 َكْدَء هب هللا ىكرب ىذلا دنع رومهالا تا_يظغم داب ىملو

 13 ىلا ىعادلاو ةنيطخ لك انبأوو 4 ءاوهالا ند الوخدم هسيق كبار

 ظاملا هلو راثلا مهدرواف كلبق ةفلاسلا نورقلا لضا دقو سيلبا ةكخاه

 قا بكحرا مث هيصاعم ىلا ىعادلاو هللا ودعل ةالاود ئرما ظح نوكي نا

 ةعاجم ىلع تج-رت امل هللا كدشناو كسفنل اظعاو نكحو نارمغلا هيلا ضخو
 اولذي 5 مهيرمضت الو مهلاع ترذوو م1 نيكافص ثتجحرو مذ ري .كسص تكتم تالحاف نيسملا

 1 هروفتف اها لوع مهاناطع مههر مل الو مهبيضغتو جلاب مهيلع رب 00 الو

 الو مهنه ءاينغالا نيد ةلود لاملا لمحت الو مهلسن عطقتف تبوعم ءلا ْق مهري الو

 كي 1 هللا دهشاو كابا قىيصو هله مه ءص مهلوق لم مهنود كباب : قفل

 مالا كيلع ًارقاو

 ةئنيع نبا اهاور ا ىرعشالا ىسوم ىلا ىلا هنع هللاىضر رع ةلاسر ا“
 بوقعل فسوإ وبا اهاورو ةداتق نع اهوور براخت نا ءيسمو ىلذهلا ركبوباو

 نا ىلذهلا ةماسا نب عللا ىلا نع ىلذهلا ديجن نب هللا ديبع نع مهاربا نإ

 هنع هللا ىضر ىرءشالا ىسوم ىنأ ىلا بتحكح هنع هللا ىضر باطخللا نب رع

 مهفاف ةعبتم ةنسو ةم© ةضيرف ءاضقلا ناف دعب اما محرلا نج-رلا هللا مسي 8

 ص وو كساحم ىف سانلا نيب سا هل ذافن ال قي ملكت عفني ال هناف كيلا ىلدا اذا

 ىدا نم ىلع ةشبلا كرودج ع نمشي زواج زا تاقب فظن ل

 لحاو 1 الالح مرح |ه#حلص الا نيلسملا نيب رتاج مصلاو ركنا نم ىلع نيِعلاو

 كدشرا هيذ تيدهو كسفن هيف تءجارذ سمالا» ةيضق َءاضق 00 الو اهار>

 لطايلا ىف ىداعلا نم ريخ قا ةغجارهو مدق قطا ن ناف ف ولا ىلا هنع عجري نا

 ىننلا ةئس ىف الو هللا باتك ىف كغابي ملام كردص ىف مت أم دنع مهفاا مهلا
 اه.حا ىلا دعا 2 * َكِلُذ ذنع رودالا سفو هايشالا و لاثمالا فرعا مالسلا هيلع

 ىهّش ادما هب وا ايئاغ اًتح ىعدلل لدجاو ىرتاهق قلاب اههبشا و هللا ىلا

 كال ىنا كلذ ناف ءاضقلا ةيلع تهجو الاو همي هل تذخا ةئب سضحا ناف هيلا



 دك نييدتلاو نادبلا تابضنم لا

 مهتركذ اذاف مهئائسح ركذي ملو مهلاعأ أوساي مهركذف رانلا لها ركذو ءالؤه نم

 دبعلا نوكيل باذعلا ةبآعم ةحرلا ةناركذو ءالؤه نم نوكا الا وجرال ىلا تلق
 ىيصو ثبجا اذاذ ةكلهتلا ىلا هدب قلي الو قا الا هللا ىلع نع الو ابهار ايغار

 نوكب الف قيصو تءيض ناو كينا وهو توملا نم كيلا بحا بئاغ نئوكي الف

 هللا :هتع ثسلو توملا ند كيلا ضغبا بئاغ

 هل 0 ال | هللا وقتي يق .صوا د ناسي هدعل نع“ هدزع 17 يدر 8 ىددأو

 | هانبلا ءدر مهناف اري دانا لها كيصوا 9و مهشسعن نع 0 مهةسكت ن 0 ١-7

 ةيدايلا لها كيصواو 5 لصف :ن 2 31 مميش لمت ال ٌئلاو لاومالا ةايحو

 دوق مهنامنغا لاوما ىذ اوح ن م م نا مالسسالا ةداهو برءلا لصا مهذاف اريخ

 قوف مهفلكت الو مهلا رو نم لئاقث نا اريخ ةمذلا لهاب كيصواو مهئارقف ىلع

 كيصواو نورغاص مهو.دب نعوا اموط نينمؤلل مهيلع اه اودا اذا مهتقاط

 نا 0 دج ىلع ل 0 نأ هدوم 0 همه 0 548 هلل ىو

 كيلَقل ةمالس'هلل نذاب كلذ ناف مهريقف ىلع مهينغ رثؤت الو مهروغتو 0 95
 كرير سس فرعل نم نما كلذ نم ىكش 06 كرما ةيقاع ىف ريو كرزول طخو

 هيصاعمو هدودد> ىو هللأ روما ْق دنس نأ كرماو كيلق نيبو كس لوو

 ةمرج لثم هنم كهل ىح ةفأرلا دحا ىف كذخأت ال مث مهديعيو سانلا بيرق نع
 تال ةمول هللا ف كذخأت الو قملا راهظاب لابن ال ءاوس مكحلا ىف ساثلا لعجاو
 مرو عظنف روف َنيئِمؤملا ىلع هللا ءافا ام هللا كالو اف ةاياخملاو ةرثالاو كاداو

 ايئدلا لزانم نم ةلزع تععصا دقو كيلع هللا هءعسو دقام كلذ نم كسفن
 انها هب تفرتقا كل هللا طسب اع ةفعو الدع كايدل تْوْرَقا ناف ةرخآلاو

 هللا طف“ هل تذَرَقا ةوهشلا كب تلامو ىوهلا هيلع كيلغ ناو اناوضرو
 كتيصوا دقو ةمذلا لها اظ ىف كريغل الو كسفنل صخرت الا كيصواو هيصاعمو

 نم ترتخاو ةرخآآلا رادلاو هللا هجو_ كلذ. ىنتنا كل تععنو كتصصخو

 ىلا هوما كتظعو ىذلاب تاع نا ىدلوو ىفن ةيلع الاد تنك ام كزئالد

 ىذلا
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 عنرال كرانو عبراب ذختآل هنا لاقف مالغ ذئموي كلملا دبعو ناو رع نب كللا دبع
 ةنوُؤلا سسابو ثدح اذا عامسالا نيحابو ثدح اذا ثيدحلا نسحاب ذخآ
 ةاراممو جول ةعزانمو ُ ءللا دال ٌكرانو ىف اذا سشنلا نسدحانو نفل وح أزإ

 صاع ىن 1 نونحم لاق ٠ نوفأملا ةيحاصمو هيفسلا

 * انكم (راف ايلق ىفداصف * ىوهلا فععا نا لبقاهاوه ىناتا

 م اضا مهفشنا دقو مهةئلاب الا منعا مهب 3 دقو قاقن عاعجسالا ءوس اولاقو

 دل نكلو كولم َنيِئمْؤملا ءارماو ةمتالاو ءافلخلاا ىراصنالا مهاربا لاو« مهفنال

 5 امل هناف هّتبطخ ىف ركبوا مهند لضف كللذلو اننا ةفياخ نوكن كلم 31

 كواملا ةرخآالاو ايندلا ىف سائلا قشا نا الأ لاق ىنلا ىلع ةالصلاو هلل دجلا نم
 اذا كلملا نا ولع نوناعطل مكنا سانلا اهيا مكل ام لاَمف مهسوؤر سانلا عفرف

 برشاو هل>ا رطش هصقتناو هريغ ىذدب ْق ايف هيعرو هيدب ق د اف هللا هدهز كلم

 ' هنع عطقنتو ءاجراا مأسيو ريثكلا ططدشو ليلقلا ىَلَع دسحت وهف قاغشالا هباق

 ىسقلا مهردلاك وهو ةقثلا ىلا نكسوالو ةريعلا ليعتسي الو ءاهبلا ةدشل لاهألا :

 هناتسكي مكحو هللا نما قم الأ هودع لقاو هباسس> د5 هلزأ ةيسأح هلظ اكو

 مويلا مكناو الآ "نوموحرملا نه ءارشلا نأ الإ د هيلع هللا ىلص هيدن ةئسو

 | ادونع اككمو اًضوضع اكلم ىدعي نورس مكناو ة هع اقرذمو ةودشلا الخ ىلع

 ندع نئاؤسأ نيح هنع هللا ىضرر عل ةنع هللا ىذر قيدصلا ر 7 ىبأ مالك 1

 هلبشن ال ليللاب الع هلل نا هللا ىوتتت كيصواو ىدعل ن  كاذلطعسم نا 1

 اعاو ةضي رولا ىدوت ىح "هلذأن لبع ال هنا و ليالاب هلق 3 راهنلاب العو راهنلاب

 مهيلع هلعثو اندلا ىف قا مهعابتاب ةمايعلا مون هلب زاو* تاقن نم نيزاوم تاق

  تفخ نم نيزاوم تفخ اسمناو اليفث نوكي نا قالا الا هيف عضوي ال نازيمل قو
 نايل قو اييدلا ْق م2 1 هتعحو لطايلا دس 95 ةمايقلا مول هت زاوم

 نسحأب د ميه ر ف 4 ا لها ر 17 هللا نا اةزوح نوكي 3 نا لطايلا الا هيف عضو 0

 توك الا فاخا ىلا تلق مهنركحذااذاذ مهتائيس نع زواجلاو مهلاعأ



 6 نييبنلاو نايبلا تام ف 4:
 ١ ىتغا نوكي نا بحا نمو هللا ىلع لكوتيلف سائلا ىوقا نوكي نا بحا نمو هللا

 سائلا رارشب م الأ لاق مع هيدب ىف امم هئم قثوا هللا ىدب ىف اع نكي ساثلا

 مكحثلا الأ لاقم هدبع دلجو 0-3 هدحو لكا نم لاق لراس اَولاَق

 رفغي الو ةرذعم لبش الو ردع ليقن ال نم لاق هللا لؤسر ان ىلي اولاق كلذ نم سشب

 الوهريخ عرب ال نم لاق هللا لوسراب ىلب اولاق تللذ نم رسشب مكفنا الأ لاق مث ابنذ
 ضغب نم لاق هللا ل وسر اب ىلب اولاق كلذ نم سشب مكشيا الأ لاق مث هرمش نمؤا
 لاذ ليازسا نب ىف ابيطخ ماه مالسلا هيلع ّيرم نب ىنيع نا هنوضغببو شانلا

 مهولظنف اهلها اهوعنت الو اهولظتف لاهجلا دنع ةيكحلاب اويلكت ال ليئارسسا يبا
 هدشر نيبت نما ةثالث رومالا ليا رسسا ناب مكلضف لظريف املظ اوفاكتالو

 هياع لاقو * هللا ىلا هودرذ هيف فلت+ا ماو هوبنتجاف هيغ نيب هاو هوعبتاق
 مهاوس نم ىلع نورزب مهسفنا ىف ةحطغمو مهرما نم ةنيز ىلع موق لكمالسلا
 هيلع لاقو ٠ سانلا نم بابلالا ىلوا دنع لدعلاب ةسياقللاب كلذ ىف قا نيبو

 * هللا قلخ اويذعت الف هعبيلف ةضرب ل نمو هكسهلف هَييقَر ىضر نم مالسلا
 نع صاخب ن .كلأه نعر 7 ن ريبخ نع لو“ نع 5 نم نايوت نبا لاق

 بارخ سدهلا تدب نارع يسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق لبخ نب ذاعم

 حدو ةينيط:طسقلا مذ ةمحلا جورخو ةمحلملا جورخ برثي بارخو بزي
 اذه نا لاق مث هثد> ىذلا ذخت ىلع هديب برض مث لاجدلا جيورخ ةينيطسفلا

 اوئصح مالسلا هيلع لأقو + اذاعم نعي دعأق كنا اكوا انهه كنا اك قط

 لاقو * ءاعدلاب ءالبلا اوليقتساو ةقدصلاب ماضرم اووادو ةاك راب مكحااوما

 « هةواحخ ٠ نم دا ولا ب هللا نا مالسلا ةيلع لاقو ٠ ا 3 < نوجا

 كنم ةقدص هل هاج 1 ا كيخا ىلع هب دوءت كهاج لضف مالبسلا هيلع لاقو

 لضفو هيلع كنم ةقدص هل ناسل ال ىذلا كيخا نع زيعت كناسل لضفو هيلع

 اًماو هلها ىلع كنم ةقدص اهلك قيرطلا نع ىذالا كتطاماو كو لضفو كلع

 كدتلا مث بلطلا مث 3 ماهفالا مث 21 يذلا اا ىرك كلا ةياغلا ىه رومالا رادم

 نيب ساج اه داسبع ونا لاق < ميسا مهف ردق ىلع لئاقلا طاشن ليقع ونا لاق

 نيبشرعلا نه لجر ركذو * هيدي نيب سااج ىتاب ىل لثم الا طق لجر ىدن

 كالا دبع
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 هنوهركت ادحا ناخد الو مك ريغ مكشرف نّيطْوِي الا نهيلع مكل قح نهيلع مكلو
 نهولضعت نا مكل نذا دق هللا ناف نلعف ناذ ةدحاشب نيثأي الو مكنذاب الا مكتويب
 مكحزعءطاو نيهتنا ناف حريم ريغ ابرض نهوبرمضتو عجاضملا ّق نهورع#و

 نهسفنال ن :كلع ال راوع 1 دنع ءاسألا اّماو قورعملا نهت 6 نهكزر مكيلعف

 ءاسسلا ىف هللا اوقئاف هللا ياكل ني«-حفر مئالكسأو هللا ةئاماب نهوعذخا اش

 ةوخا نونئمؤملا اا سافلا اهيا كهشأ مهلا تخيب له الأ اريخ نهم) اوصوتساو

 دهشا مهالا تغلي له الأ هئم هسفن بيطنع الا هيخا لام يسم ىرحال ل الو

 م مكيف تكحر دق قاف ضعب باقر مكضعإ برعذ ارافك ىدعي نءجرت الف

 ساثلا اهيا كى يشأ هللا 1 له الأ هللا باتك هدعل اواضت مل 3 متذخا 0

 1 كينوع مكمر 1 39 نس مدآو مدال مكلك ددحاو م ايا ناو دحاو مكير نا

 نم 9 ثراو لكل مسق هللا نا سانلا اهيا بئاغلا دهاشلا غلبيلف لاق متن
 دلولاو تلا ند ريكا ّق هتليصو زو الو هديصو ثراو ! 1 الق ٍِ ل ريما

 هللا ةزعل ةيلعف هيلاوم ريغ ىلوت وا 5 ريغ ىلا ىعدا نم رحت لا .هاعللو شسارفلل

 ةجارو مكيلع مالسلاو لدع الو قرص مهم ليعد ال نيدجا سانلاو ةكئالملاو

 هتاكرب و هللا

 اذه لاق ار ف سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلا ماع نب سدق ءاج لاق نسألا نعو

 نم عب هيؤ ىلع نوكي ال ىذلا لاملا نع ىنريخ هللا لوسر ان لاعق ريولا لها ديس

 ليوو نوتسلا 'رثكالاو ثؤعبزا لاما من لاق ىلع اورثك لايع وا نفاض فيض
 اهرهظ رقفاو اهلخ قرطاو اهتدجتنو اهلسر نم ىطعا نم الا َنيِناْعَلا باعصال

 اهتسحاو قالخالا هزه 40 ك1 اه هللا لوسراب لاق ّرعملاو عئاعلا ممطاو اهني و رج

 كلامنم كل اخ لاق ىلام لب لاو كالوم لام ما كلامأ كيلا بحا لاملا ىأذ لاقو

 ٠ ثراولل كلذ ىوس امو تيشاف تيطعا وأ تياباف تسل وأ تدنفاف تلك اه الا

 ارش "ىش لكل نا. منو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لاق هنا ساسبع نبا نعو

 قديلف سائلا عا نؤكي نا بحا نمو :هلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملا فرشا ناو
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 6 نييلاو نايبلا تاهت ف 5
 نا دعب هراصتاو هءايلواو مماعا نيو هماعا اولتق دقو ةوئع ةكم لخد نيج هنا

 ىف هوذآو هندي ىف هو>رجو باذبعلا عاوناب هبابكا اوءذعو بعشلا ىف هورمصج

 ىلع اهيلع رهظو مهدع ريغ اهلخد الف هديك ىلع ا وعجحاو هيلع اوهفسو هسفن

 فيسون ىحا لاق اك لوقا لاو مث هيلع ىثاو هللا دمع" مهيف اببطخ ماق مهنه رْغص

 نيجارلا جرا وهو مكحا هللا رفغإ مويلا مكيلع بيرت ال

 ٍلسو ةيلع هللا ىلص لاق # عادولا ةح ىف سو ةيلع هللا ىلص ىننلا ةيطخ

 نهو انسفنا"رورش نم هللا ذوعنو هيلا بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدم هلل دجلا

 هلا ال نا دهشاو هل ىداه الف لاضإ نمو هل لضم الف هللا دهي نم انلاعا تائيس

 هللا ىوقتب هللا دابع يكيصوا ةلوسرو هدبع ادمم ناو هل كيرمش ال هدحو هللا الا
 نبا ىنم اوهعمأ سائلا اهيا دعب اها ريخ وه ىذلاب معفتساو هتعاط ىلع مكثحاو

 نا ساثلا اهيا اذه ىقوم ىف اذه ىتاع دعب ماقلأ ال ىلعل ىردا ال ىتاف مكل
 مكرهش يف اذه مكموب ةمرعك مكبر اوقلث نا ىلا مارح مكحيلع مكلاوماو مءامد
 اهدؤيلف ةناما هدنع تناكح نذ دهشا مهللا تغلب له الأ اذه مدلب ىفاذه
 ىعع انر هب أدبا اير لوا ناو عوضوم ةيلهاجلا اير ناو ايهيلع هنقتا يذلا ىلا

 | 0 مد لوآو ةياوصوم ديلهاطا ءامد ناو ةيلطلا دبع نأ سابفلا
 ريغ ةعوضوم ةيلهاجلا رث آم ناو بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعير نب ماع
 هام هيفو راو اصعلات لتقام ذمعلا ةبشو دوو ديعلاو ةبائسلاو ةنادسلا
 دبعي نأ سني دق ناطيشلا نا سانلا اهيا ةيلهاجلا لها نم وهف داز نذريعب
 نورد2 امم كلذ ىوس ايف عاطي نأ ىكر دق نكحاو هذه مكضرا ْق

 اوردكحص نذلا هن لضي رفكلا ىف ةدانز ”ئسلا نا سانلا اهيا مكلاعأ نم

 ناو هللا مرج ام اواق هللا مرح اه ةدع اوءطاويل اماع هنومرحي و اماع هنولجي
 روهشلا ةدسع ناو ضزالا و ,تاومسلا هلبا قلخ موب ةميهك رادتسا دق نامزلا

 ةعبرا اهنم ضرالاو تاومعلا قاخ موي هللا باتك ىف ارهش ردع انثا هللا دنع

 نيب ىذلا بجرو مرحلاو ةَجْلا
 اق ميلع ميكتاسل نا سانلا اهيا يهشا مهللا تدلي له الأ ناسبعشو ىداجج

 مكلو

 وذو ةديوعلا وذ درف دحاوو تايلا وثم ند مرت
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 مكسفلا ىلع مكيغب اما سائلا اهيا ان لاقو * هللا هنرضتيل هيلع ىتب نم هلا ىضَق |
 ' ىاليقو * هلهابالا بسلا ركملا قيم الا ىضق هللا نا ركملاو كااو لاقو

 ' "نم مالا ءاد مكيلا بد مالسلا هيلع لاقو . * اودسف اذا ءانعلا لاو شا سائلا |
 مكتبنا الأ اوباحن ئح نوتمؤت ال هديب ذم سفن ئذلاو ءاضفبلاو دسكلا مكلف
 اواصو مالسسلا اوشفا لاق هللا لوسر ان ىلب اولاقف مباح هييلعف اذا هاب
 ١ هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق نسحلا نعو * اوباح اوداهت لاقو * ماحرالا

 لدعلابو ةيئالعلاو رسلا ف صالخالاب قاصصوا عسدب ىبر ناموا سو هيلع
 ىطعاو ىنْلَط نع وذعا ناو رمْفلاو ىغلا ىف دصقلابو بضغلاو ءاسضرا ىف
 * اربع ىرظتو اركذ قطأو اركذ نعك نوكي ناو ىعطو نم لصاو ىنهرح نم

 | * هردق فرع ومما كله اه لاقو * متفادت ال مكشاكت ول مالسلا هيلع لاّوو

 لوقةي مالسلا هيلع لاقو * معلا باط ىف الا قلملا نمؤملا قالخا نم سيل لأقو
 . نمو * ابص باذعلا مكيلع تببصل عّنر متاجبو عضر نايبصو عش لاجر الوا هلل

 0 مهلذرا موقلا معز ناك و مهةسأق ليبقلا داس اذا لاق هعقرب كرايمملا نأ ثيدح

 ١ هيلع لاقف ىبسلا نم ةيراج هةلكو + ءالبلا اورظتنياف هرش ءاقثا لدزا مركأو

 (؛؛اوجنرا اشو هيلع هللا ىلص لام داوجلا متاح تب انا تااَعَف تنا نم اهل مالسلا

 هيلع لاقو * لاهج نيب عاض اللاع اوجرا رقتفا اشع اوجرا لذ موق زب نع

 ' ادمت هللا بدا ىلع نب دحت لاق * نمؤلا ءاهمب بهذت ىشاا ةعرمس مالسلا

 نع ضرعاو ىرعلاب ىعأو وذءلا ذخ لاقف بادألا نسحاب عسو ةيلع هللا ىلص
 * هللا اوقتاو اوهتناف هنع ماهن اهو هوذْعف لوسراا مكانا ام لاق ىعو الف نيلهاجلا

 ضرالا ىلع ساو ضرالا ىلع لكأب ؛سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 نم ضفيو هدي دسوتبو قاوسالا ىف ىثيو نيكحاسملا سلاجو هءابعلا سالب و
 ناكو * هيذ "لم اكحاض طق رب ملو اًمكتم لكأب الو هعباصا عطابو ةسفن
 !٠ .ىلا تيعد ولو ديءلا برس اب رشاو ديعلا لكلأ م”لكآ ديع انا اما لوقي

 هدبع بر الو هد_>و طق لكأب ىلو تابتل عارك ىلا ىدها ولو تبجال عارك
 الا ةلح َةناْحَْو هوذع مرك نم نكي مل ولو هير ليبس ىفالا هديب ادحا برعضالو

 كالذو ناهربلا محضواو لامكلا لكا نم كلذ ناك دقل ةكم تأ موي هنم ناك ام



 ظ

 هلودو * هقنا فتح مالسلا هيلع هلوقو * ىكرا هللا لخ ان مالسلا هيلع هلوق |

 دع راجملا ناككما مولا ْق مهف د ءاوسس مهباشو مهبابش ا
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 كالذ ند 4 اان الثمو ال عشسم راص مم دحا .اعدا الو ليحل ىعدب الو يم هيف

 * سيطولا ىج- نآلا مالسلا هيلع هلوقو * نازيع هيف مطشن ال مالسلا هيلع

 * ارغلا فوج ىف ديدلا لك بر> نب نايس ىبال مالسلا هيلع هلوذ تللذ نمو
 سو هيلع هللا ىلص ةمالكنمو * نخد ىلع ةنده مالسلا هيلع هلوق كلذ نءو

 ١ دنع نورثكتو عبطلا دنع نواقتلالا كحالع ام هللاو امأ راصنالا ركذ نيح
 | ةبمك ىف ريخ الو هيخاب ريثك ءرملاو طشملا نانساك ءاوس مهلك سانلا لاقو * عزؤلا

 ظ رعاشلا لاقو هل ىرت اه لثم كل ىربال نم

 ا

 »" البطذ ءىشان ىلع مهنم بيش ىذل * ىرت الف راجلا نائساك ءاوس '*«

 د هريغ ا“

 | هتفيقحو عسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيبشتو هتةيقحو رعاشلا هيبشت تاصح اذاو

 تينت مهواهد ًافاكتن نولسملا مالسلا هيلع لاقو * نيمالكلا نيب ام لضف. تفرع
 ظ ٠ ا ةريكو هقورَح *هإو هللأ كجر مق مهاوس نم ىلع لب م مهاندا ممتد

 | نمي ال لاقو * لوعت نم ًادباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا مالسلا ةيلع لاقو
 | ريخ لاقو * زرح اهروهظو زبك اهثوطب لاف ليخلا ركذو * كلاعث ىلع كني

 ظ ٠ عا نيعل ةرهاس نيع لاملا ريخ لاقو ٠ ةروغأم سركؤو ةرودأم و كحرس لاملا

 »*  ةرارخ نيع نه برسشتو ةراوخ ضرا ىف سرغت :هلذلا مكل ةمعلا تبعث لاو

 ' لأقو * ىهلأو رثك امن ريخ ىتكو لقاه لاقو * قودص رجات قلما اهلاقو
 . نيلطبملا لاحضناو نيلاغلا في رح هنع نوفني هل ودع فلخ لكنم اعلا اذه لبحكت
 ١ فيسلا عم ريخلاو. فيسلا ىف ريخلا: مالسلا هيلع لاّمو * نيلهاجلا ليوأتو |
 ا"ىما لازتال لاقو ٠ محذ» ىلع نرحي نذرؤي ال لاقو ٠ فيسبلاب ريخلاو .

 ' منذف اريخ لاق اءرما هللا سر لاقو * امرغم ةقدصلاو اممم ةنامالا رمل ام ريخ

 / * لاملا ةعاضاو لاؤ_سلا ةرثكو لاقو ليق مكل هللا هرك لاقو * يسذ تكس وا

 | « هتداران الا .هتمركت شارف ىلع سلجت الو هناطاس ىف ناطلس وذ نمؤد ال لاقو
 ا
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 ْ دق هللأ ْناف يغبلاو كابا لاقو ٠ ةرعلا ىو ةزعلا تثيع اهئاف ةراشماو مابا لاقو ا

 ىضَق



 2 لك نييتلاو نادبلا تابضتنم

 رك ريفا اورقاف رد َّق ةنزاجو 7 ف ألق كربلا قى مدع دقو تي مل د هللا ناف

 هيلع لخدف نوراه نن لهس لقتتسا دق نومألا ناكح ليلخ نب نسا لاق
 بهذم لك ةيف بهذ مالكي وهلا ملكتو مهلزانم ىلع هديع سانلاو أموز لهس

 مكل اه لاف عجتا كلذ ىلع نوراه نب لهس لبقا همالكخ نم غرف لش

 هنأ هللاو 0 1 لورق توم الو نودموالا 0 : نوم

 ءادلاب ا ند - فرعل 0 نكلو اني يو يعل يك

 لولا 3 3-3 كالذ دعب ْنومَأملا هل عجرف لأق

 نسانلا رماو هديب دانز ةيصو نائورم نن كرما دبع بنتكح ددبعن رع لاقو

 ىلع اهب مهبذاع الوقع هدايعل لدج لجو نع هللا ناىهو اهيناعم ردتو اهظفح

 نالذح * ىئدسو هي اع ةيزا ةيعتب نسكت نيب نا هتعاط ىلع اهب مهباناو هترصعم

 ئرعتلا هيلع تك نم ىلوا اه ”يبسملا ىلع.ةدلحاو ندا ىلع ةمعلا هللو هانا هلأ
 ىطغيف هللا اصهوصو ثيم ايدلا مدل ْنا هريغ ىف ةريعلا ]د هسفن ىف

 ىلاليبس الو ءاستف راد ايندلا نأف :اهيف هل :سدل امت ريك الواهيف هيلعام

 ليمتب ,كحرضواو هسؤن كزذح ىذلا هللا مك رذحاف هللا ءاقل ند دءالو اهُئاَش
 اهيف نوردقت الف اهنلا:اوزاص ىلا رادلا ىلا اوريصت نا لبق ةزيهلا هترخا اه

 مكنف نواس و مكيلع هللا فاضسأ اناو ةيوا اهنم مكل تسيلو ةبوت ىلع

 خالكنلا رثا وخع فيسلا رثا نأ سرعلا ءامظَع تلا

 لها اب قارعلا لها اب لاَقُذ طساوب بط بللهملا نت زب تعمم لاق لباَمَم نعو

 دق ةعشد بتل ىيهاوفا ىف ماشلا لها نا ٌقالخالا مراكحدو قابسلاو قرسلا

 لادجلاو ءارملاب مكل اهيكرات ريغ مهو قاس ىللغ اهل. اؤماقو قادشالا اهل تدر

 رغلا ذولج مهل اوسلاف

 مك راش ال ىف زع هيلأ هعبتس ملام سو هيلع هللا ىلص هللا لوتسر مالك نم ركذئبتو
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 نع هرغَو هيلو فهض هيلا يف لب اذا تملا ةماق نم حر رئاط ادصلا

 ةيلهاجلا هلوقث تناك اذهو هتلئاط يىلط

 هللا لؤسر بطخ لاق اي ضو هيلع هللا ىلض هللا لوسر بطخ نم ةبطخ #6 |

 مكل.نا سانلا اهيا لاق مث هيلع ىنثاو هللا دج تاك رعشمب سو هيلع هللا لص ٠

 نيب نينمؤملا نا ,كتباهن.ىلا اوهتناف ةباهن ركل ناو مكملاعم ىلا اوهتذاف ملاعم |

 ىردب ال ىب دق. لجآ نيبو هب عئانص هللا اه ىردب ال ىضم دق لجاع نيب نيتفاخم .

 ةييبشلا نعو هنرخ > هايند ندو دعشول اسفل نو ديعلا ذخأيلف هنو ضاق هللا م ْ

 نم توملا دعب ام هديب دمحم سفن ىذلاوف تاملا لبق اسيا نمو ربكحاا لبق |
 رانلاو ةزالا الا راد ند اندلا كدعل الو تاعئسو د

 هيلع هللا ىلص ىتلا هيفلاق ىذلا وهو # ةدعاس نب سق دانا ءابطخ نمو ا
 اووعمأ و اوهْيَجا سانلا اهيا لوب وهو رجا لج ىلع ظاكع قوندإ 01 ا

 هذه ى لئاقلا وهو تآ تا وه اف لكحو تافتام نهو تأه ُس ماع ن ماوعو |

 نا مالظو ءوض تآو بهاذو تاهماو ءاناو تاو رىطم »8 تان ْ

 عوذرم فعسو روشن ال روحو 7 : موجنو برشمو مععمو بكرمو سابل ماثآو |
 آلَو نونوع ساسألا ىرأ ىلاه حار 3 ل يما ءاون و جاد ليلو عوصوم داهمو ا

 دوم نئا دانا سثعم ان لئاقلا وهو اوقاف اوسخ ما اوماقاف اوضزأ نوعجري |

 ركحذ ملىذلا عظلاو مال 1 000 ظ

 ناكو ديزي انا ىناكي ناكمو ىرعل مرشالا ورع لإ ليهس ءايطملا نءو . ظ

 هلع هيأ ىلص ىنلل لاف 2 ناكو خالسالا مخ سفنلا فا رس ردعلا مظع ٌْ و .٠ َ 1 مص 9 -: اهب 9 . ا

 انين“ تنك ناو ىب هللا لذيذ لثما ال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتفادنا

 ةامو نع مهفلي ام دنع ةكف لها جاه الق هدهحت اماسقم موقي نا ىدعف رع ان ةعد
 تاغ دق دمت نكي نا سانلا اهيا لاَعف اببطخ ماَو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناف



 لل # :نييبثلاو نايبلا تايم
 ردقا داشفالا ىلع وهو الا عئاصص ضرالا ىف له لاسقف ءاجقلا نس ال كل اه
 ءانملا ند عرسأ مدهلاو

 ىقّرلا ىف طارفالا كرت قوتلا نسا ءاغلبلا ضعب لاق

 فاخا تسل لاق تدان اهف هللا فاخا ىنا موز نب دبعل زب علا دبع نب رع لاق
 لدحر زيزولا لع نأ رك لاو 9. ا الأ كيالع اشأ اماو ا 59 كيلغ

 ناسالا نوراه نب لهس لاق * هل مل كلذك تنكول لاوانا لاق كموق ديس نم

 نسدح نالا ندد لمعلا ندسح الحر 8 نم نواوشو ٠ معلا ةغالبو رعشلا

 دوءقلا ري. كم الو منغ ىار 271 العم اوريشتستال 9٠ اريسع ايش حك ؟ علا

 قدحالاو نيلازغلاو نيملعملاو ةكاملا ىف قلل مهضعب لوق ائمعم دقو *ءاسألا عم

 ماسو عيدر قوالا نووسكو ساق أط 0 3 ديلا باوصلاب ملكت ىذلا وه

 كلذ هأيش او هوئومو هللاو ىغو ردصلا

 فئاطلا ىف نيلعم اناك هوباو جبال أو

 َكتلزيم ريتعاف هةلخ ىلا هبح ادبع بحا اذا هللا نا دعسا» صاقو ىبا نب دعس ىلا

 لحر لاو * كدنع هلذ ام لثم هللا دنع كال ام نا يعاو سانلا نم كتل" ئع هللا نم

 | رطم ن م ضراو رظن نم نيعو رثذ نم نا ةعلرا نم نعبشي ال عئرا برعلا نم

 ا 7 *هلذغ 8 لا لا هنع هللا ىكر باطالا نب 0 لاق ٠ ريخ نم نذاو

 ' دسفو هسفن تلدبتو هرطاوخ تنام لوقلا ناسنالا كرت اذاو ناسالا دسفب تءدلا

 ا توصلا عقر مهن ورمأبو تالقاثملا مهذولعلو زاجرالا مهن ايبص نوورب اوناكو 00

 . ةنياقث ترثك اذا ناسالاو مرجلا مح#نو ناسللا قتفب كلذ نال بارعالا قيقحنو

 0 م ند ميكح لاق 4 ظاغو اسد هناكسأ تاطاو هبيلعت تالا اذاو نالو قر

 اهي 5 علب مل نيءيرالا ل |. 4ك 55 ا قطني



 6 نييتلاو نامبلا تارؤهتم ما

 ' هبقبقو هقلقل رش ىفو نم ثيدحلا ىف ءاجو هلثم هدعب وا هلبق تيأر تنك نا يع
 ظ هجرذو ةهئطبو هناسل ىنعي ثلا ىو هيديذو

 ْ دو ا؟ ةيهزا خخ اهذ وزد يل الو ةبعزا اهنونكع دود 2 سوقنلا نا اولاق

 ظ ةيجملاو ةهوهشلا 2 3

 . ال نكاو الزن نوك, ال باذءلاو نبدلا موب مهلز' اذه لجو نع هللا لاقو
 ١ ىوكش اهلوا برحلا اولاقو * هعماب ىع مهريغل معنلا عْضوم ىف مهل باذعلا ما

 1 قل هوعدب ناسار داوسلا محأ

 م« 2 مارض هل نوكي نا كشؤويف * رجج ضيمو دامرلا للخىرا
 مالكلا اهلوا برملا ناو * ىكح د: نبدوعلا,راتلا نأف 0

 )00 املس ما ديلا“ طانشأ | »ع قزعشت نيل نختلا ند لوقا ,
 3 ماما لا دقف اوموق لقف * اماي 00 اواكح ناف |

- 

 نوسرادتنو راب ك1 وركن كسأر اذا ىل اه وعص نب دلال لحر لاق

 نانَسا السم ف راه كيال 0 7 ىلع عق و راعشالا

 دافتساا ىراطااو لاملا نم ميدعلا دالتلا

 لوضو ىف سانلا كلهي اما لاق مهارب ١ نع ةزج ىبا ن .رع ةلبس نب داج ىورو

 لوضف اولاقو لوقلا لوضف ىلا وعدل رظنلا لوضفو لابملا لوضفو مالكلا

 رطاوخلا لوصف نم رظنلا

 معسا لاسقف هتعح لوط نع لثسؤ تعدلا ليطيف ىعشلا سلاجن ىبارعا ناكو

 ةمالكح ىف لطذ مالسلا هيلع ىنلا دنع لجر ملكت * مساف تكساو معاف

 زع هللا ندو ناسالا ةَوالط نم ارش دبعل 0 00 هلع ىنلا لاقف

 كلل اه



 امم : د نييبتلاو نايبلا ةرايججتم ء#

 ةعنصلا نم اديعب فلكتلا نم ايولس نوكي نا: هئم كل دب ال ىذلاو ةركذلاب ةيلع
 1 ليوأتلا نع انغ دقعتلا نم اًثيرب

 00 ا 00 0 0 ةغالبلا ام

 نيس ل تكسب نأ نبي مل نم ل لاق درا اذه سال لئاسلا لاعذ كيغ بقاوعو ظ

 ىنلا لاو لاو دبرا اذه سيل لاق كوقلا ن :سب مل عاجسالا نيب ىلا ع نمو عه“ نا

 02 لحر لي 9 هنمو مالكلا اولي و ىا ءاكب ءايدنالا سدوم انا 0 هيلع هللا ىلص

 ديرأ اذه ىسبل لئاسلا لاق هلدع ىلء لجزاا قطنم ديزي نا نوه ركب اوناكو |

 ا نم نوذاحي ال ام مالكلا تاطوس ندو لوقلا هنو نم نوفا اوناك ىلا

 اما كنأكف ورع لاق ديرا اذه سيل لئاسلا لأق تودلأ تاطّوس نمو توكسلا
 هللا ةعج قبره تدتوا نا كنا لأق م لاق ماهفالا نسج ىف ظفللا رض دو

 بولق ىف ىتاعملا كلت نييزتو , نيميسملا ىلع ةنوؤملا فيمن و نيملكتملا لوقع ىف

 ةعرس ىف ةبغر ناهذالا ىوذ دنع هلوبقملا ناذ الا ىف ةئيسحسملا طافلالاب ندي رملا

 ةئسلاو باتكلا ىلع ةئسحلا ةظعولاب مهبولق نع لغاوشلا نو مهتباجتسا
 ١ كيعل تف ىإ ب 5 ب را هللا ىَ تقفتساو باطخلا لو 9 دو

 ءايطخلا ضخ لاق 4 ا 5 صفح الا ةءاردا هذه هيلع ىئرح ناك نهو 0

 هنأف ودعلاو دساللا ءاضر نم كتاف 1 مهل 0 الف مالكحاا قودح فر ءل نم

 ئىش سالا عيجج ءاضرو كنق سدلو ناك كسلف لهاجلا أماو يش .يهمكر 2

 هلاثت ال

 دعبو قدشلا ب>رو ةماهلا 5 و ةمانآلا لوط لاق لاجلا ام ىتارعال لبق

 ةيلع عج ناكو 0 هنا هلا انا ناولس نب رفعج قلو ثتوصلا

 امأك هناعل الئاس اينايطرخ قدشا 0 لاَعف ن مخل قة ةلمملا اديدش :اعدرج |

 هللا 3 لاِسوذ لجج 11 ةيكنم نأك هغلااو ا: نا أوب .هنوقرت نأك نيبلق نم نب

 (؟4)



 6 نييبتلاو ناسبلا تايم 9“ 50

 ' 101 وو ورللل سانا: ىطانقلا :قزلل ::ةيواطم نت تلثاو فا تاغابلا ومو
 ىهتشن ال ثنا قفتنال 0 انا ةمريش نب هللادبع هل لاذ همالكخ ةرثكلو

 قشمد ررعمى شدرق قاح م ةعاح ىباو + عع“ 1 ئه :ثبا ال اناو تكست نأ

 هوف رع الق هن ا وئاهتساف اقجف هلا ذا امد رجا ا رطل ىلع ىوتداف

 ١ |::ىلكذ نيك سم ىذىف اًتدبا كننبو انس موسم برزا هل اولاقو هيلا اورذتعا

 نووعسنفأ لاو مالكلا هريك الا تيع كيف م سانال ليك نسما لاق 9 كولملا مالكي

 لب اولاَم اك سلو ريخ ريهلا نم ةدانزلاف لاق اناوص ليال اولا أطخ ما اباوض

 'لاقثتسالا ىلا اعدو لاعحالا ردق نع لضف امو ةءاهذ نيعماسلا طاشنلو ةءاغ مالكلل

 ءايكلا تدوم ىذلا تاهسالا وهو لطالا وهو رذهلاوه لضافلا كلذف لالملاو

 ايش مدخلا ناكو هل مدح ىلع مدع مالغ وهو ماشلا لخد ساباو هنوديعل

 ريبك خش ىلع مدع ىضاعلا هل لادق نأو ع 5 كالملا لمع ةايضق صعل ىلا اريك

 ىح اه> لوقت كنطا ال لاو ىعحت قطن نذ لاق تكسا لاو هنم ربكأ قا لاق
 ريخلاب ةريخف هتعاس نم كلملا دبع ىلع لخدف ىضاقلا ماَعْذ هللا الا هلا ال لاو موقت
 سانلا ىلع كشفت ال ماشلا نم هجرذخاو ةعاسلا هت>اح ضغعا كلملا دنع لاعذ

 "000 قرتمتا الذ همزلكم عسل هل ةيراجو ملكتي اموب ءامعسلا نيا لءجو

 هب## تح هددرا َلاَم هدادر“ رثكت كنا الول هئسحا اه تااّو ىتالك تدعن فيك

 ضعب لاق * همه زم هلم دق هم42: ال نم ةهمهقي نا ىلا تلاو هه ىلا نم

 نب ةماع لاقو ٠ كن ره عال ةنوؤم ةهدع عفراف كئردط طرتس ” مل ن 0

 ةلازطزاو لهتلاو ودهلا عج لو ساتلا قطنا ك5 51 ردعج ناك سش رشا

 ةقطنع ىنغتس قطان ضرالا ىف ناكواو ةداعالا نع هشنغب اماهفاو ةوالخلاو

 هرم لاوو ؟ ةداعالا نع ىنغتسا اك هراشالا نع رفعج ىنغتسال ةراشالا نع

 هاعدتسا نم تقترب الو حب الو مين الو فدوتي الو سحب 3 ناك ادحا العار اه

 لقا الو ارادتفا :ريثزا هينيلط ةيلع ىدمعل لو عم ىلا صاخلا سلي الو كاعل نم

 لاق ناسبلا اه ىب< نب رفع تاق ةماث لاقو * ى نب رفعج نم افلكت

 نيعدسن الو ةكرشلا ١ع وج رو كازغم نع ىلجحن و كانهم طرد ؛ مسالا نوكم نا ّن

 هيلع



 اع ا“ نييبتلاو نادبلا تابضنم دي

 امهلاح ردق ىلع ليجتلا وذابكالاو ليضفتلاو ميظعتلا نم امهم الك ىطعي لجر

 نم ىوألاو امهبف هسفنل ةيهتلا هإ ضرعت لجر اماو هبلق نم اه4*فومو هسفن.ىف
 اره ديء سل م امهمالك ةغالبو اهل وو باوص نم ةيثوب ايههل ىوظعل نوكي نأ

 ه-سفن ىف هل ىذلل هّمح ىف ديزي لوالاف ةمه3لا ف فرعسو قافشالا ىف طرغب تح
 071 ْق اعود نوكي نأ نم هدافشالو هسمنل نتجت هود نم وصعب رخآلاو

 فرعي سيلو نساحلا نع معن اضدا ضغبلاف ىواسملا نع ىمعب يملا ناك اذا
 لدتءمو مكح لاع الا رومالا فئاطل دودد> لودص#و ىباسدملا رداقم قئادح

 روهجبا هيلا ليع اه عم ليي ال ىذلاو ةدقعلا قيثولا ةزملا ىوقلا الاو ميلع طالخالا

 ةلآ عامتجا ةغالبلا لوا دتهلا بتك ىف اودجو * ريكآلا داوسلاو ىظعالا
 ظعللا ليلق حراوجلا نكاس ُساْجا ظطبار بيطخلا نوكحي,نا كلذو ةغالبلا
 نوكيو ةقوسلا مالكي كولملا الو ةمالا مالك, ةمالا ديس ملكي ال ظفللا ريخ#

 مكني الو قيقدتلا لك ىتاعملا ققدن الو دقبط لكص ىف فرصتلا لضف هلوق ىف
 لش الو بيذهتلا ةياغ اهءذهالو ةيفصتلا لك اهذصي الو مييعتتلا لك ظافلالا
 َّىح كلذ

 ةعاصلا ةهج ىلع قطاملا ةعانص:ىف رظن دوو ظافلالا تاكريشم طاقساو

 فراتلاو ىارظتسالا هجو ىلعو علا و ضارعالا ةهج ىلع ال ةغلابلاو

 نوكيو اعوو هل لالا كلتو اعبط هل مسالا نوكحي نأ ىنعملا قح مع نمو لاق

 اركحاذ كلذ عم نوكيو انع2هالو اكز:شمالو ارصقم الو الصافال هل مسالا

 هدراوأ نوعصل كو و ق هرداصتل ىيفصل نوكيو ةهمالكد لوا ةيلع دوع ال

 ماهفا ىلع هال رادمو ادواعم اضاف كالت لوهلو اعقوتم هظول نوكرو

 مالكلا لوضف ىذح دوعت دق نمو اهلع افوسليفوا اهكح ىفداصي

 فرصتتو هنلآ هيئاوث ناو مهلزانم رادقا ىف ىمبلع لجملاو مهتقاط رادقم موق لك

 هاف ادصتقم اهب نظلا نس> ىفو الدتعم ه_فنل ةمهتلا ىف نوكيو هتادأ ةغم
 نيمولظملا ةلذ اهعدواف اهلط هسفنل ةمهتلا ف قالا رادقم ةفامم نظلا ىف لان نا
 'نواهت اهعدواف اهنمآ اهب نظلا نسح رادقم ىف ىلا ةفاخم ةبهتلا ىف غلاب نو
 نهو لكلو هولا نم رادقم لغش لكلو لغشلا نء رادقم تللذ لكلو نينم الا

 لها نم رادقم



 د نييدثلاو نايبلا تانم م

 ىباعلاو 21 ظافلالاو ةنوزوم ةّه لئاعثلا ن وكت نا هوائسو هتوال>و هؤأاهبو

 ماعلا لك تدمف تعهلا لوطو لاجباو تعسلاو نسلا كلذ عم ءاج ناف هين

 ةسفن ْق الهس ناكو نوراصه نب لهس كالذ ْق فلاخو 9 لاهلا لكل كو

 ةهروصلا لو.هم ةفانعلا لدعم ةمادعلا ند أديعب ةراشلا ندد هحولا قشع

 لبق بهذملا ةّدديو ةيطالا لبق نهذلا قر و ةريخلا لبق ةهكحلاب هل ىضَقي
 ناو هدزع قطا وه 0 لوقت نأ عللذ هعنع ف فىونكحالا ليف لدنلابو ناعمالا

 وا احا وا اثثدح وا ابطخ نيلجر نا ول لاوو صقنلا هلاح ىلع كلذ لخدا

 ناكس كتحصو اهي رش بسد اذو اليد اييمآو امهب ليج اههددحا ناكو اوصو

 ّق امهمالكحكس 0 الوه 1 دلا 0 3 تل اجمد ةئهلا ذانو ا 1 اليلؤ 00 الأ

 لا ئذ لع أ ذابللو رد لّدتلا ىلدع ريمدلا ليلغ ىذَش ا

 هب نعتلل انس هنم يقتلا راصلو هل هيحاض د زع هنم بتل مهلغشب و

 ردحا هل تناكح سوؤنلا نال ه-دم ىف راثكالل "هلع هناش ىف راثكالا راصاو

 هنوبساحب اونوكي ملام ىلع هئم اوم اذاف دعبا هدح نمو سأبا هنا نمو

 ىف ريكو مهرودص ىف همالك نسح فعاضت هوردقاه قالخ هئم رهظو

 مهولا ىف دعبا ناك برغا ناك الكو برغا هندعم ريغ نم "ىلا نالو مهثويع

 بما ناك اكو يحيا ناك فرظا ناك اكو ىفرظا ناك مه ولاىف دعبا ناك اكو

 7 لا كده ناف نيناحلا مو نايبصلا مالك رداونك كلذ اماو عدبا ناك

 ديءيلا قارطتسا و بيرغلا مظعتب نولكوم. سائلاو ريكأ كهئم ميهبغل و دشا كلذ

 ىذلا لثم ىوهلاو ىأرلا نم مهةردق تف اهثو نهارلا دوجوملا ىف مهل سالو

 | كلذ ىلعو مهريغ كلم ىف ناك ام لكو ذاشلا ردانلا ىفو ليلقلا بيرغلا ىف مهل

 ليبسسلا اذه ىلعو مهبحاص نم ةدئافلا ىف بامحسالاو مهلاع ىف ناريجلا دهز

 ا معا وه نم نوك ردو مهنع حزانلا ىلا نوالحربو مهيلع مداعلا نودرط:سا ظ

 سانلا صعب مدق كلذلو ةدئاف رثكاو ةنوؤم فخاو افرعصت زعلا هوجو ىف رثكأو

 اًغعيلب ةفيلخلا ناك اذا لوي ناكو * ديلتلا ىلع فراطلاو قيرعلا ىلع ىجراخلا |
 اما نبرما ىلع امهيف ةصاخلا رثكاو سانلا روهجج دي كناف اديطخ ديسلاو

 لدحر



 اها +6 نيبنلاو نايبلا تابتم ف
 مث باقعلا ىف ششءعي طقاسلا ظفاناو دسافلا ريملا ىنعملا نا ١ ولعاو ا« هاتمب

 قلعا هركح:بلاو ىئدزاا نيدملا ظذالا نال داسؤلا لمت مث خر مث ضي

 عيفرلا ىندملاو فيرسشلا هيبنلا ظفللا نم تلقلاب اماحلا دشاو معسلل ففلآو ناسللاب
 راضوا نه تبسكل طقذ ارهش ءافخدلاو قجلاو لاهملا تسلاج واو ميركلا
 نال ارهد لمءلاو نايبلا لها ةسلاجت نم هبسكت ملام مهيناعم لابخو مهمالك

 وهو هيدا نسحو هظفل دوج ءايكشلا تك ةسسرادمو ءالعلا لا قالا

 ريذلا كرب نم رثكا ىلا نادبلا داسف ىفو ميعتلا كرت نم رثكا ىلا لهجلا ىف جاتحال

 ندالا نوكي يم هل ليف نيح ءايع لا 0 لو3 ىلع 51 دي لوو دك ول اممو

 صعب لاَ دوو ٠ ةحن رعلا تصقنو بدالا ري كحصص اذا لاق هةمدع نم ارش

 لاصخ يبلغاىف هفتح نأك هيلع ريخللا لاصخ نم بلغا هلتع نكي مل نم نيلوآلا

 لاف هنع هللا ىضر باطما نب رع ةيعش نب ةريغلا ركصذو + هيلع ريذلا

 قاكعانب نجرادبع ناكو ٠ عدخ نا نم لقعاو عدم نا نم لضفا هللاو

 ماهالا ندع“ لوعب بسم أيا وع“ لاَ ةلس نب مهارإا هدج نع ىورب ىضاقلا

 ماهقأ ءودس نم عماسلا ىو ال نا ةغاليلا طدح ند ىفكي لوهب لع 31 مهارإ

 ةفرعم لاو ةغالبلا ام ىسراغلل ليق لاق ناسح نب دمحم باك تاكربلا وا ىثدح
 راسدتخاو ماسقالا مجدعت لاو ةغالبلا ام ىنانويلل ليقو لصولا نم لصفلا

 مول ةرازغلاو ةهاديلا دلوع باضتقالا نوح لاق ةغالبلا 5 ىورال ليقو مالكلا

 نسحو ةصرلا زاهتنا و ةلالدلا حوضو لاذ ةغالبلا ام ىدنهلل ليقو ةلاطالا

 عضاومع ةفرعملاو 6 رصيتلا ةغالبلا عاجم دنهلا لها ضعب لاقو * ةراشألا

 عروأ حاصفخالا ناك اذا اهنء ةيانكلا ىلا اهب حاصفالا عادت 9 لاق 3 ةصرفلا

 ةرم لاقو * رغظلاب ق>او كردلا ىف غلبا اقص اهنع بارعضالا ناك امبرو ةةيرط

 سلا امم قركلا هلقو لوقلا تاعاس ةفرعمو عقوملا نسح ساْعلا ةغالبلا عاج

 ءرملا نيزو لاق مث رذعت وا ظفللا نم كيلع درعش اعو ضعوا ىناعلا ند



 6 نييبثلاو نادلا تايؤنم دع ار.

 كال اهفاريعا ىلع ىَهيذ نوءظلا محرو ركحالا : ةسدحو نم اهمشا م كتورعم

 طح ناو ماهوالا كد الو تاكصلا كب طرح 0 كنان هزت اش كيلا اهراعتفاو |

 ناكناو هع ريخا دقذ ىنعم ىلع ىلا لد مو كل قارتعالا كيف ركفلا |
 هيلع قذتمو تاغللا عيج ىف عئاش لوقلا اذهو اتكاس ناك ناو هيلا راشاو اتماض

 ع هللا ناكو هظفل رهاط ْق هأئئمو هريثك نع كشعب هليلق ناك 05 ان

 او ةكاض دن سح قع ديكس زو نم ءانتغو هلالطعأ نما هسا الق لخخو
 نم !كيعب عيطلا مث“ هيحاص ناكو اغلب ظفللاو اميرم# لا يبو أ هو يح ظ

 ا حنبص بوأعلا ىف عئص فلكتلا نع انوصم لالتخالا نع اه'ئم هاز ؟ةسالا |

 ىلع اهلئاَق نع تدقنو ةطيرمشلا هذه ىلع لكلا تناك : ّىمو ةعركلا ةيزرتلا ىف

 نم هعم عئني ملام ديأتلا نم اهحضعو قيفوتلا نم هللا اهبعكا ةؤصلا هذه
 لاَ دقو + 'لهجلا لود 3 اهمهف ن ع لهذت الو: ةرباي ايلا رودص [ييظعل

 تجرخ اذاو باعلا ىف تءقو بلعلا نه تجرخ اذا ديلحلا سيق دبع نإ سماع
 ناكول مهنع هللا ىضر ىلع نب نيسلا نب ىلع لاقو * ناذآآلا زواجي مل ناسالا نم
 ئييبتلا تاوج ىف لالا "لوجو ةنابتسالا لضف ىف لاخلا "ةلجج نوفرعي سانلا

 نع مهتنغي ام نيقيلا درب نم اودجولو ,هرودص ىف ملت اه لك نع اوبال
 مانالا ىف مهمدعب ال نأك كلذ كرد نا ىلعو مهلاح ىوس لاح لك ىلا ةعزانملا
 بمتلاب نوتومو لهجلاب روهثم نيب نم مه:كلو هدملا ةريصقلا ةركفلاو ةدععلا "هليلقلا
 عج لوو <« رعتلا لضف نع ةداعلا ءوسإ قورعمو تيما باب نع ىوهلاب لودعمو

 نأ حالص لاف نيتلك ىف اهريفاذحم اينذلا نأش حالص نيسللا نب ىلع نب دمم
 ريغل للعجن مف لفاغت هالثو ةنطف هاثلث لايكم ءولم رشاعتلاو شياعتلا سانلا عيجج

 * ف نع الا لفاغت ال ناسنالا نال حالصلا ىف اظحالو ريخلا نم ابيصذ ةنطْلا

 تا مهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دم لاو * هذرعو هل نطف دق
 رادقم نوكي نا هركأ أي :هلع .رادّقم ىلع الضاف ءرملا ناسل رادقم نوكي.نا هركال

 اوريدتو هظنل اوظفحاف عفان فيرش مالك اذهو هلّمع رادقم ىلع الضاو هلع

 هايم
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 هءاتك ىف لجو نع هللا ركذ امك طخلا اماف ةراشالاب ةلالدلا ىف اناق دقو رودالا

 مركالا كيرو ُأرقا مالسلا هيلع هيننل هلوق باتنكلا عفانم ماعئالاو طخلا "هليضف نه
 لسرملا هيدن ىلع لئزملا هباتك ىف هب مسقاو ملعب ملام ناسنالا لع مةلاب لع ىذلا

 نيناسالا دحا ٍمَقلا اولاق كلذلو نورطسي امو مقلاو لاف سو هيلع هللا ىلص

 ارده ريكا ناسالاو ارثا با ملقلا | ولاقو ئراسيلا دحا لايعلا لَو اولاَو اك

 باتككلا مه 0# ىلع ضحب ناب ردجا ٍقلا لامعتسا ناسيك ن نجلا دبع لاقو

 بيرقلا ىلع روصقم ناسللا اولاوو مالكحاا مدحت ىلع ناسللا لامعتسا نم
 باسملا وهو دقعلا ىف لوقلا اهاو * بئاغلاو دهاشلا ىف قاطم معلا سئاخلا

 نع هللا لوق هب عافشاالا ردق ,ظعو هتليضف ىلع ليلدلاذ طالاو ظفالا نود

 زيزعلا ربدقت كلذ انايس> ريعلاو نيعثلاو اكس ليللا لعاجو حابصالا قلاف لجو
 رمملاو سملا ناببلا هلع ناسنالا قالخ نآرقلا مع نجحرلا ىلاعت لاقو ميلعلا

 لزائم هردقو ارون رمعلاو ءايْض نيعثلا لوج ىذلا وه ىلاعت لاقو * نابس#

 لجو 0 لاؤو « قلاب الا كللذ هللا 00 م باسلاو نيسلا دلل اولعتل

 الضف اوغتبت ةرمصبم رابنلا ةيآ انلعجو ليلا هنآ انوه نيتنا راهثلاو ليللا انلعجو
 عفانمو ةريثك ناعم ىلع لّعشِل باسملاو باسملاو نينسلا ددع اولعتأو مكبر نم

 ىنعم لجو زع هللا نع اوم#* امل ايثدلا ىف باسملا ىنعمي دايعلا ةؤرعم الولو "ةليلح

 معنلا لج داسف دقءلاب لهجلاو طملا داسفو ظذللا- مدع ىفو ةرخ الا ىف باسل

 ةطصمو اهاوق انل لجو زع هللا هلعج ام لكل التخاو عفانملا روهج نادمذو

 كالذو ديلا ريغب ةريشملاو ظفللا ريغب ةعطانلا لالا ىهف ةيصتلا اهاو + اماظنو

 نعاظو معقمو مانو دماجو قطانو تءاص لكىفو ضرالاو تاوعملا قاخ ىف رهاظ
 قطانلا ناورألا ىف ىلا ةلالدلاك دماجلا تاوملا ىف لا. ةلالدلاو صقانو دئازو
 اولاق كلذلو ناهربلا ةهج نم ةيرعم ءاممتلاو ةلالدلا ةهج نم قطان تماصلاو

 مل ناف كرام نجو كزاحش ا. سرغو كراهنا قش نم لف ضرالا لس نولوالا
 ضرالاو تاوععلا نا دهشا ءايطملا ضعب لاقو * ارايتعا كتباجا اراو> ك4

 ةموسوم ةيوبرأاب كل دهشو نما كزع ىدؤد لك تاو دهاوشو تالالدو تانآ

 نم تولقلا ىلا تاصواف كقاخل اهب تيل ىلا كريبدت للاعمو كتردق راثآب
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 ىهو ةيصنلا مث طخلا 9 دععلا مث ةراشالا مث ظفللا اهلوا ديزت الو صقنت ال ءايشا

 ظ تالالدلا كلت نع رصقت هلو قابئصالا كالت ماقم موقت ىلا ةلادلا لاخلا

 '0002 فاو اهحاسا ةروص وح وتاب ةروص,ةنيطا تع نمت ةدساو لكلو
 . اهقئاقح نع مث ةلجا ىف ىتاعملا نايعا نع كل فشكت ىتلا ىهو اهتخا ةيلل
 راسلا ىف اهتاقيط نعو اهماعو اهصاخ نعو اهرادقاو اهسانجا نعو ريسفتلا ىف

 احرطم اطقاسو اجره اوغل اهنم نوكي اعو راضلاو

 م ناسبلاو 0 لههطاو رصب معلا نا م ىعع ”ىلاو رسصل ناسببلا اولاقو

 ' جورلا ةايحو قدصلا ةءورملا ةايح اولاوو لهجلا حئاتن نم ىجلاو علا حئاتن
  ”ىبعل سال بببح. نإ سنوي لاقو * ناببلا إغلا ةايحو علا لا ةايحو ىفافعلا

 | رعش اولاوو ٠ ءامسلا نانع هخوفاب كح ولو ءاهم نايبلا صوقنمل الو ةءورمه

 ' لاقو * هلع نم ةعطق هراتخاو هلدع نم ةعطق هنظو همالك نم ةعطق لجزا

 ظ ق ادع دف .© ملا داع نايبلاو حورلا داع رعلاو نديلا داع ورا مأوتلا نا

 ' برقلا ف بكتملو بجاحلاو نيعلاو سأرلاب و ديلاب ةراشالا اماف ظفللاب ةلالدلا

 ١ نوكيف فيسلاو طوسلا عفار ددهتي دقو ناصخشلا دعايت اذا فيسلابو بوثلابو

 متلو ناكيرش ظفللاو هراثالاو اريذحتو ادوعو نوكيو اعدار اعنامو ارجاز كلذ
 ظ ىنغتو طفللا نع بونت ام ريركحا امو هنع ىه ناجزلا منو هل ىه نوعلا

 / ةفوصوم ةيلحو ةفورعم ةروص تاذ نوكت نا ةراشالا دعت لهف دعبو طخلاا نع
 ' كلذ ريغو بجاحلاو ىفرطلاب ةراشالا فو اهتالالدو اهتاميط ىف اهفالتخا ىلع
 نع ساتلا ضعب اهرتسي رومأ ىف ةرمضاح ةئوعمو ريبك قفز حراو+لا نم

 ىنعم سانلا مهافتب مل ةراشالا الولو سلجلا ريغو سيلجلا نم اهنوذُو ضءب

 ىف لخدي ةيلكلا هذه ريسفت نا الولو ةدبلا بابلا اذه اواهطو صاخلا صاخ

 توصلا غابم نم دعبا ةراشالا غلبمو * مكل اهترسفل مالكلا ةعانص باب

 | فياألا دجون هنو هعيط#ت هب موقت ىذلا رهوجلاو ظفللا ةلاوه توصلاو

 ١ نوكي ىذلا عم .ناسللاب نايبلا نسح ماع نم سأرلاو دنلاب ةراشالا نسحو

 ٠ نوي كلذءديغو ؛ةوهشلا ءاضادتساو لاو ّلرقتلا ون لكشلاو:لدلا: نم ةزادلشالا مم

 رودالا
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 ةدحاو دلك هريس ثتببلا نأكل: هَ ناخ تالا ىلع 2 هيد مانلا ةتيرطس ةيطر

 ددحاو قرد اه رعسأب نياكلا نك ىو

 نيغلا الو ءاطلا الو ىاسقلا الو ءاظلا نراسب ال مي+ا ناف ىورلا نارا امأف

 مدقتب لاذلا الو داضلا الو نيسلا الو ءاظلا نراقي ال ىازلاو ريخأتب الو مدقتب

 ةياغلا ىلع هب لدتسي يح ليلقلا ركذب تكي دقو ريك باب اذهو ريخأت الو

 سال رودصلا ْق ةءاقلا ىناعملا قاعملا داعنو ظافلالا ةدياهج صح! لاق

 ريعد نالستف الا فردا ال و هنودكم ةبوعكو ةيسحو هديعلو 7-07 هرودسد مهركف

 ىلعو هروما ىلع هل نواعملاو هكيرش ىنءمالو هطيلخو هيخا ةجاحالو هيحاص

 اها مهركحذ ىناعملا كلت ىف اًماو اهب الا هسفن تاجاح نه هغابب ال أه

 مهقلا نم اهبرقت ىلا ىه لاصخلا هذهو اها مهلاهعتساو اهنع مهرابخاو

 لوهجنأو ا.ةاطم ديقملاو اديقم لم#ملا لءحو دقعتملا لح و ستللا صخلت لا
 حوضو ردك ىلعو أمولعم موسوأأو أمو_سوم لقغلاو أقوام ىثحولاو أاقورعم

 ىنعلا راهطا نو 0 لخدملا ةقدو راضحالا نسدحو هراشالا باوصو ةلالدلا

 عجناو عفنا ناك روناو نيبا ةراشالا ثناكو حعدفاو حضوا ةلالدلا تناكح الكو

 ه>دع لجو نع هللا تدعم ىذلا نايبلا وه لا ىنعملا ىلع ةرهاظلا ةلالدلاو

 0 2 َت رعاقت 0 نآر علا 3 كلذبو هيلع 0 هيلا 6

 53 نذ*و 3 لا كتالذ 1 5 تي صا ا هةديوح 0 مل سل د ىذشن

 اما عماسلاو 0 اهلا ىرجن املاَىلا ةياغلا ورمالا راذف نال ليلدلا كلذ ناآك سا

 نابلاوه كلذف ىءلا نع تككواو ماهفالا تغلب يش ىأبف عاهفالاو مهفلاوه

 نال .ظافلالا مكح ىالخ ىناعملا مك نا هللا كظفح بعا * عضوملا كلذ ىف

 ةدودعف ةَرْوَصْمم ىناعملا ءاعسأو ةءاهث ريغ ىلا ةدثمتو ةءاغ ريغ ىلا ةطوسنم ظافلالا

 ةسجح  ظفأ ريغو ظفل ن م ىناعللا ىلع ثالالدلا قائصا معو هدودد ”ةلصخ

) 
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 كيا 0 مارب ىلع ةدربلا نوحيدلو ةمرب ردْزلا ريس منا محدش كرم _ اذه ْ

 ماو تايساز رودقو ىناوجلاك ناذجو ىلا هللا لام رودق ىلع اهءبحن و ردو

 نو لدلع ىلع مس الا ازه نوءم#و ةيلع تبباا قوذ ناك اذا تدبلا نوعست

 فرغ اهقوف ن مه فرغ ىلاعل ةشأ لاق ف رغو تافرغ ء ىلع [يدمصو ةفرغ ويس

 نحو ضيرغالاو روذاكلا علطلا نوع محذاو 0 تافرغلا َّق مهو لاو ١

 اهنم ظفؤحا مل تالك سنع دعو مضه اهعلط لخن و ىلاعت هللا لاو علطلا هيمن

 ١ هذه الا

 هللا نا ىرت الأ اهنم كلذ قحا اهريغو اهذوايعتسيو اظافلأ سانلا فذسا دقو
 ' عقذملا رقفلا عطوم ىفو باهتءلا عضوم ىفالا عوجلا نآرلا ىف ركذب ىل ىلاعت

 ةردقلا لاح ىف عوجلا نوركدبو بغسلا نوركحذ.ال سالاو رهاظاا ردقلاو

 ماقتنالا عضوم ىف الا هب ظلي نآرقلا دح ال كنال رطملا ركذ كلذكو ةمالسلاو
 نارقلا ظفلو ثيغلا ركذ نيدو رط طملا خا نيد نولصفب ال ةصاخلاا نيكأو ةماعلاو

 نيضرالا لعد ل تاوع# ا 0 اذاو عاسالا لقي )ل راصدالا 04 اذا هنأ

 ةماعلا هاوفا ىلع ىراسجلاو اماعسأ عمسلا الو نيضرا ضرالا عمجي ال هارت الأ

 _ لامعتسالاب لوا و ركحذلاب قحا وه ام ظاذلالا ند نودعوت ال كلذ ريغ

 د بويعلاىوذ لاجزا بيعىلع 1 بيغ رهظ» ثم ند ارساو 1

 ظافلاىفو لاقو لاذ قابرسلل الو ءاث سرفال الو داض مورأل سال ىمكالا لاو

 الا اهداشنا دشنملا عطتس مل رعش تدب ىف ةعو# تناك ناو رفانت ضعب برعلا

 رعاشلا لوو كالذ َ هاركتسالا صعب

 »و ريق ترد ريق برو نسل ل رفق ناكحو نر> ريقو د4

 تاره ثالث تببلا اذه دب نا عيطتسبال ادحا نا هل عال نم م يارا

 اوودصف نما راعشا نم كلذ نا مهل ليق مت الو م الو دحاو ىسن ىف

 عرفا دق هنا كالذي ععتف يراخلا لهس ءازجالا جالتم هتبأراع رعشلا دوجا اولأقو

 ناهدلا ىر# 3 ناسألا ىلع ىر# وهو اديح ا كحد كيسو ادحاو اغارف

 '"لهس فطايملا هديل ةعذتم اهارث رعشلا نم تببلا ءازجاو مالكلا فور> كلذكو

 ل
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 لا ا #2 ارا زب ىردص ىف حرش بر هوو ةسّلاو ديفءتاوكلا

 4 ددشأ ىجا نوراه ىلها نم أ رو ف لعحاو 2# لود اوهققب ىلاسل ن م هلىوع

 65-52 هسالل | 0 ف ىسومأن كالؤس تروا دق هلود ىلا * ىرم اىف هكسشاو * ىرزا

 ريذلا موهعل ءىش نود هناعد نم ءىش ىلع

 موقت ىف هتمث ميظعو * ناببلا ميلعت ىف هالو ليمي ىلاغت هللا و تدك ١
 لأقو * ناسبلا هلع ناسنالا قلخ * نارقلا ريع نب رلا لاعذ * ناسللا

 ليصفتلا نسف و * حاصفالاو نابلاب نا ارغلا حدمو سال ناب اذه ىلاعت

 لاقو انارق هاعم اك اناقرف .هاعمو غالبالا 3 >و ماهفالا ةدوو * حاضيالاو
 باتكلا كيلع انلزنو لاقو ايرع انآرق ءانلزنا كلذ كحو لاقو نيبم ىب رع

 هءلع هيبذل لحو ع هللا ركذو اليصفت ءاناصو ئش لكو لاوو قش لكل نادت

 ركحذو لوقعلا ةدكو مالحالا ة>ايرو قطنملا ةغالب ىف شيرق لاح مالسلا
 دوغ ددالاو ةئساالا ةغالن ندو ركجملاو ركنلاو ءاهدلا نم مهوف امو برعلا

 ىرقلا قوّةح نم رشبلا, قلتلاو سنأتلاو طسلاو ثيدلا لعحن برعءلا نآلو

 ةلاطاو 'ةلهو لوا لمع ةوالطلا ةكأان ضلا ماع ن مو اولاقو 9 مار ؟ الا ماع نا 1

 دلك اوملا دنع ثيدحلا

 * نادلولاو ءاسنلاب هلها هيشىح * ناببلا ةءادرو + ناسللا "جل الثم هللا برمضو
 نيبم ريغ ماصخللا ىف وهو ةيلطا ىف أشني نموا ىلاعت لاَقف

 مالكلا ريبحو بطملا ركذ نم ئش ىرج دقو لوس ريزرخ نب دواد ابا تءعم لاق

 بيرغلاب ةنانءتسالاو قذر ىتاعملا صيت لاقذ هلاوهاو ماقملا ةيوعصو هئاضتقاو

 سمو "نع سانلا نويبع ىف رظنلاو صقن ةيدابلا لها ريغ نم قداشتلاو خا

 باها مالكلا لها هيلع نب امم جورلاو كله ةيعللا

 0 ىععاشلا رذانملا نب دم 2ك لها لاه لاق حود نب ميركل 11 ليد وبا ىندح

 نا لاقذ ةكم لها انل ةحاصؤلا اما ةكصف دغل ةرصبلا لها رشاعم كل تسل

 دعب نارهلا اوءضف ةقفاوم هل اهرتكاو نآرقلل.ظافلالا قكحاف نظاف اها رذاثملا
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 مد هللا همر ظحاجال نيببتلاو ناببلا باتك تابختنم اجو

 35 ا

 ع م 0 م 0

 / نم كيذوعنو لمعلا ةدتق نم كب ذوءن اي لوعلا ةلز نم كب ذوعن انا مهللا
 ١ ةطالسلا نم كب ذوءنو نسح امم بهتلا نم كب ذوعن اكنسحت ال اع فلكتلا
 1 نمو [|ىهنم هللان اوذوء:اهاعدوو + رصحلاو ىلا ند ََك ذاوعل | + ردهلاو

 + [|يىيذم ةضهانلا ْق هللا نمل أوءرضنَو #* ارد

 ع الباب نوعرو كك ءذعل نيح مالسلا هياع نارع 351 ىردوم لحو ع هللا 0

 ١ ةدقعلا ركذ نيح لاذ * هتلدا نع حاصفالاو * هتح نع ةنابالاو* هتلاسر

 ىنآسل نم ةدّقع للحاو * هناي ىف تناك ىلا ةسيلاو * هناسل ىف تناك يتلا
 لك ىلا هتحارتساو * ببس لكب نوعرذ قاعت نع ىلاعت هللا انأباو ىلوق اوهقفب

 نيح #3 دناكم لاتخغ لكو * كناعم دحام لك بهذم ىلع كلذب انهبنو 7

 ' ىنةدصي اءدر ىجم هلسراف ناسا ىم دفا وه نوراه ىجاو مالسلا هيلع

 ةحلاب حاصفالا ةباغ ىف هنم ةبغر ىناسشل قلطني الو ىردص قيضيو لاثو
 مهفا هنم لوقعلاو ليما هيلا قانعالا نوكح)ل ةلالدلا حوضو ىف ةغلاملاو

 ضعب ىلع هءاهفا غلب و ةجاخلا ءاروزم ىتأي دق ناك ناو عرسا هيلا سوفنلاو
 وابو ليقثتلاو فيفا نم ءاش اب هدابع نع نا لجو نع هللو ةَعشملا

 عونو ةحطصملا نم يرمذ ناهز لكلو هوركدملاو بوبحلا نم بحا فيك مهرايخا
 قلطانو ةدقعلا كلت. ل> ىلاعت هللا نا ليلدلا نمو ةدابعلا نم لكشو ةنحملا نم

 كلذ
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 مرح * بوثذلا تاوطخ عبد نم * لئاضفلاو بقانلاب لام اه * لزانملاو

 رعغلا ةاسافم * زغو لذ ىف ءاقب نم ريخ * نعو ةلود ىف توم * بولقلا تادود

 نم كناوخا ريخ * ريكالا راعلا ىه سانلا ىلا ةجاملاو * رجالا توملا وه

 * هرش نوم كافك نم امه:* ريخو * هريغ نع كانغا نه هنم ريخو * هري كاش

 د ناتكلا ضعبا <

 «* سسلاو سيعلا ى.نارخد اههناز مأوت ريصلاو ركسذلا نارثملأ *
 +. رهدلا مسرب كتان 1ذا اريصو « ةمعلا لضاف تالوا أ اف *

 * ريصلاك كادشلا بديع اربصان الو * ةيعل سراح ركحذلا لثم را إذ *

 * رطقلا دب هيلا تدسا امل روكش. * هلالالا ضورلا مذ باط اه *

 95 رجا مي عدو 5 زيربالا ل_ضف الو *
75 

 د داصأ ام هلكأن كلدو د

 ا 5 : 3 7-05 . 1 لامن هللا دانع- هنا دن. له *» نتانهولا كلملا نومب * ناتكلا

 لوالا ىداجت عباس ىف ةريجاب ديعسلا شوملاب كلذو ىرادلا

 همك اهماتح هللا ٠ نسحأ م4 هيَ روهش ن

 يبا هوطلو

 ىلاعثلا روصنم ىب مامالل دع دادعأللا ف د دايكألا درب مث انه ىلا

 نانيلا باتكت ابختتم هيلتو ىرواسبلا



 تق نم بلتحاو غب كت.واسم ركحذرو 3 كيلاعم ىمش نس بحابصت الو

 رقتفت ليل * قيفر الب قب * :قيدص ىلع ىصعتسا نم * هراذتعا رثكو :* هراثآ

 #0 بويعلا سار دسلاو »+ نئواقلا 7 نوكأ ان 0 ماد »د وةليميد- لاند نم

 قدصلاو * كلاعف ىف قفراب كيلع * ئزاخلا سل + ىضصاعمللا بكر نم
 37 هج 3 هلا»ؤ ىف قذر نهو 3 هردق لد هلاهم ىف قدص ند #27 كاللاعم ىف

 نمأت الف عطاق فيس ناسالاو * ىمش ال بنذ نيتشلاو « ىسؤي ال حرج ةييغلا

 * مدق هب لزب ملهردق فرع نم * هدر قيطت ال ذفان مهس مالكخااو * هدح

 ىلع علطا .نم * .دجللا ةادع نم * . دجلا لان اه * مدن :هي لحي ملهنايب مل نمو
 بدالاو * مفانلا دلو اه مجارلا: لقعلا * هراتسا بحت تكته * هراج رس
 بن#و * لوهكلا راقو ضيعت ند سانلا ريخ * عئانصلا بيح اه حلاصلا

 فارشالا ريخ * برطلا ىلا ايصو * بدالا نم الخ نم خويشلا رمشو * لوضفلا

 ةداع نمو * هعينصلا نسح ماركلا ةداع نم * ريكلا نم الخو * ريسلاب ىل# نف

 ةعواطم * راصت الا ريخو * ءاضقلا ةضراعم * ءادعالا رش * هعيدولا دو ماثللا

 * كالز رفغ نه ناوخالا ريخو * نامازلا ةدعاتمم * ناوعالا ري * راددالا

 لذيلا كيع طقاب وه اى كمازاو ىاز ب 7 كلعنط ند مهوذو 7 كيما قعدحو

 لوطو * لمي ماعملا لوط * ءافجاو ضخلا دلوب لحلاو * ءافصلاو دولا دلو

 ريخلا * .همادثلا دلوت حارملا ةرثكو * همالملا دلوت جباعللا ةزيك * لذب مالكلا

 نيما نم مو * هنامالا ىلا بسنب نئاخ نم مك * هارامملا عم ريشلاو * هارادملا عم

 * هيترع نروشل 0 هلا ريغب اهيل * هلاحم نحرفت ال + هناركلا ىلا بش

 اع لوغشم مكف * قافكسالا همدهي * قافقتالا هين اك * هبقنم ريغب اهتال>

 لداح نع 3 قاةحسالاب رخل 3 قافتالاب مدعت ند # هر اع ضرءم * هرحون

 * اناطءلاو علا نم هلا اه هدءوع رغد نم 7 باس اهيوس حزام نهو نب باغ يكح

 هلق واود * قّّلا ةدش نم ربكتملا * ابازرلاو نأ نم ةببصي ام هيلع ريكح
 امرا 7 ةيلع صرخ ايس فلا نمو انني هيلا بسال نمأد فرع نه نب قطنلا

 بتارملا لضفا * ريصلا ظيغلا دنع عر اه عفناو * رةفلاو سؤبلا ىوادب

 لزانملاو



 0 عوضأملا ن م ريح #3 عوجلا #3 حكمت دوسحو * حدمع دودو ن# م تاسنالل ديال

 5 هيام مدع * هيايحا افح نم * فطأل * قرش نمو ”: [ح + را

 لق نم.* ىولبلا رهاظ اهب ىرغي ام * ىوكشلا علبأ * لشاعفي ل * لذبب مل نه
 لاز * باتعلا لاح اذا * هطقس رثك * ةهطغل رثك نم *# ماثآ تلق * همالك

 لائحا د6 تنوضناو * هتعمل تةدص ناو هلوق ْق : مهموم بوذكلا 7 باتعالا

 « نودلا مار و هئاطاس كالم * هتاسأ كلم نه *ي نيوسلا عر 2 نم #4 هيذالا

 بتاع نم * ءادعالل ةيلغلاو * ءاضقلا ةدعاسم * ”نايشالا بيطا * تملا 5

 ضرمت * ناطاسلا ىلع لدا نه * هنارأ تَقَو هلاك ٠ نمو * هناتع لاظ رهدلا

 نيجا + بخ ال اهف لأ نم * ىهتشي الام معنا « خب ال اع لاق نم * ناوهلل

 نئحام دعايات لتكح 1 0 ةثاقو و وسل ) !ىل * هتايح لشنا 1 نم * بحت ال اع

 *« مالكحاا ميتا نم * بويعلا ريخم * رف ونلا طظءا نم *« ةيداعا نع
 ْنَه 7 مومذملا حدهم 37 موألا نكياذ 5 م 37 ماركحاا مذو ل ماشللا حدم

 3 #2 قدو هل 50 ندو * قدص قحلا لاو نم 0 هتافو تاع + هناي تاه

 * اريخ هنم غلي * ارما فئاخو * مئ/ارشو اسؤب هب ىلا * اسمها لقا نع
 + لزاونلار مش نم * لذارالا ةلود *؛ هيلابلا مزايال * .هيلاعلا مهاب فرسثلا

 اذاو * لضافالا كيه * لذارالا كم ازا * رايخالا هدم * رارشالا ةلود

 37 ىلاوعلا لفتسدا #7 ىلاع لا نط نم نزل عيفرلا عضنا ننل عيضولا عفت رأ

 دف نم دشا * هداسلا دمذ * !لذلا ةاساقم نم نوها * لقلا ىلع ريضلا

 00 هويصلا ران نم ليش * هوفجاجر از 00 هنو مع كلف #7 هنتوا 90 ْند اننب هداملا

 ماسقأ كيزب * هريملا نسوا * ءاإفجلا دلو ترد م ريخ * ءاوضلا دلوب كلعل

 1ْ #27 مكان عاطا نع * هقر كالدو انهن هح ىضق هيحار نأ نسحا نم أن هرسيملا

 7 هرا.تخا ءاتنو نم د هدساخ 'رعرا 37 هدسأف ملصأ نم #3 نيش حمص عرا

 ليالد ند 3 دنعولا قدصو ف ,دهعلا نسح قرشلا لئالد نم #4 هراذتحا لك

 ةركو * نالا ءوس موللا لئالد نم * مثذلا ظوحو * معنلا بر * مركصإلا

 ىلا رطضا رذعلا مجد راتخا نم * ناسنالا كإاهي * ناسسالا لوط * نما

 نيدو با و دا 11 يا عي 2 0 عاخل هني هكر هلا ظلمت( لو مل ةهكصر م :طاضق ال * مهلا لواق
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 ا 0 كو #3 لونهجلا هيوص لهيجلا ىلع لدت ةعاراو * هلاعحاي ملطازو دلابنأا

 نوسح لاسيفالا ىلع لد ةعبراو * ريلا راهت>او * سسلا ةعاذاو 34 لوضفؤلا

ْ 

 ا ةعاراو 37 رارتغالا ةربكو 7 راشعالا "هلو * ريك ذتلا عتو #3 رييدتلا ءوس رايذالا

 /)* باوصلا ةرثكو * باوجلا ةدكو * للا نسحو * لعاا بح لقعلا ىلع لدن

 * ءار الا داصتساو « صرفلا عقوتو * صصقغلا عرج ءاهدلا ىلع لدت ةعاراو

 دججلاو * نوضح ىلع ريصلا * بواطملا ىلا كلص وت ةءيراو * ءادعالا ةنهادمو

 نم كظفحن ةعبراو * ىغلا ىلا ةعانقلاو * ىقثلا. ىلا دهزلاو * بوغرملا ىلا
 ند ةنايدلاو * ردغلا ند ةءورماو #3 ماثآلا ن م ععلاو * مار ا ٠ ند ةقعلا ةعبرا

 * ةيسنلاب لمعلاو * ىتتلاب ندلاو * ىهنلاب معلا ةعيراب ملت كلل * شكلا

 شيطاو ةسايسلا نع ةيعرلا ةدبرا نع ىنغتسل ال ةعيراو * هي الا قرشلاو

 276 هرا_عسالا نم مدعلاو هراطقسالا نعىارلاو ةدايعلا نع

 مد( ةغالبلا باب اجو
 0008 3” هوا تاق هفاخ نمو 27 هام هيلع لكو نو 37 هاننغا هللأب 2 م

 ناسحالاو #3 ئنيكيلا ساسأ ده'زلاو #3 ندلا سار قدصلا 7 هدو رعم هةءقن هقرع

 * داع ىوقا ندلاو * داز ريخ قتلا * هدع لضفا ناوخالاو * هدي عفنأ

 000 ةسمأب ربتعل ىل نمو #27 نب رعلا م يععلاو + نيما رسثن ىوهلاو 7 ريهظ ىوقا

 * هلجو لف نم * هعرصم ب رق * ىعطم دعب نم * ةسفنل رهطتس مل

 *نترعل تمادركحذر نم * ل لدصضح # ندالا عرز نه * هل>-ا رصق

 هرششإ عنص نمو * عيضأ هريغل نآك هسفن عيض نم * هتنثمأ تغلي ريص نهو

 * نا ىلو اذا *. لّمعلا هئع لاز * لعنلا هب تاز نم * عنصأ هرسسل ناك

 * بلط ت2 * بطء بر * رذألا لطب * ردقلا لزن اذا * دجملا عاض

 بر * لاهتلا ىلا ةمعل لكو * لاوز ىلا ةنحمم لكص # هشمأ تحن * هشمو

 * برذملا ماسلاك * بنزذهلملا مالكلا * (سسا روذ#و * رض لوم |

 حال
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 موتكمي حاب كلم لكو * هتادعاو هدادضا قويس هسفن ىلءرهش# هنارآو هريبدت
 + هاحصاو هيشاوح هيلع تبلغ كله لكو * هركمو هديك لاطبال ضرءت * هريس

 مأن * ىهالملاو تاذللا بلطل هنا كلم لكو * هبايسساو هزومأ ةيلع تديرطضا

 ىلا بسد * لدهلاو نفل: ىلا لاه ٌكِلَم لكو * ىداعالاو داسحلا دنياكم نع

 * ردقلا تاكن ةيف تنيكح *رظنلاو ةباعرلا نع مان كد لكو * لقعلاو معلا "هلق

 * نيمالا ءافكةساو * نيدلا ظفح كالملا اهعم لوز. ال ءايشا ةعبرا نا ليق دقو

 * ريزولا شغ كلم اهعم تش ال ءايشا ةعبرا و * مزعلا ءاضماو * مزملا يدقتو

 نم عج لام اهعم قبب ال ةعبراو * يلا ٍظو *هييتلا كلين * ريبدتلا ءوسو

 نم الخ كلمو * لذعلا نم ىرع ىأرو * ماثا نم تدفعنا لاحو * مارح

 رييغتو * ءادعالا حدنو * ءاضقلا ةيلاغم لقاع اهيذ عيطت ال ةعبراو * لدعلا
 * ىمرملا مهسلاو * ىلا لوقلا اهل درم ال ةعيراو * قلخلا ءاضراو * قلذلا
 لذيو * رشبلا نسح ةيحلا داوت ةعبراو * ىتاطلا نمزلاو * ىراجلا ردقلاو

 * اذبلا كر مر ؟لا تامالع ٠ نم ةعبراو * قافنلا كرثو * قافولا دصقو * ريلا

 مولا تامالع نم ةعبراو * هيوعلا رخأتو * هيوثملا ليلو * ىذالا فكو

 نم ةعبراو * راوجلا ةءاساو * رارحالا ةديغو + ردغلا راهظاو * سسلا ءاشفا

 لعفو * ناسالا ظفحو * ىفافكلاب ىذرلاو * ىفافعلا نسح نامالا تامالع
 ىلع ةفعلا مك الا اهارعتسا ال ةءيرا ىلع اهب لدتس ةعيراو * ناسحالا

 * لضفلا ىلع لدعلاو * لقعلا ىلع تءهلاو + هنامالا ىلع ةدحلاو + هنايدلا
 * ىوغلا ىلع ةءاسالاو * ىتدلا ىلع ةياوسلا ةعبرأ ىلع اهم ىذش ةعبراو

 رسشلا ةعبرا نم دلوتن' ةعبراو + لهاجلا ىلع فضداو * لخابلا ىلع فلخلاو

 نم ةوادعلاو * ىفالخللا نم ةشحولاو * هحداكملا نم ضغبلاو * ه>زاملا نم
 ا * ناودعلاب ةردقلاو * نار ةكلاب نيعناا 0 لوزن ةعبراو + تل

 * ىندلا نم فيرشلا ةعبرا نم فصنان ال ةعبراو *لالذالاب ةوظأاو * لافغالاب

 ىدؤت ةءبراو *.ر النا نم فصدخللاو * رجاغلا نم ريلاو *ىوغلا نم ديشراو

 ركشلاو * هدايسلا ىلا دوجلاو * ماركلا ىلا ريلاو * مالسلا ىلا تعدلا ةءيرارىلا

 مكملاو * هباوج ىلاعلاو * ةناتكي بتاكلا ةعبراب فرعت ةعبراو * هدانزلا ىلا
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 ْ ةيافكو 0 سمع لو ةناماو هذ نع لدعي ملام ةيلول ْق نظلا ءودسإ

 / مهنم كلاه فوتساو مهب لدبتساف كلذ ريغ ىلع ةيراج مهم لاخلا تاو اذاو

 هةتلاغأ ةانكلا هريغل س 5 ند * ادحا ديهتع : أ الو * ادبا مهمدخسل الو

 5 رروصتسا قادص ىلإ لوسر لاسرا ىلع ٌشسلوغ اذاو + هلاوماو هتنالو عيض

 همالاو + هتئاماو هيد ريسأو * هّئطذو نبهف ريتخاف * نمحلصتسل ودع وأ

 لوسزا بذك ناف * قملا دصقو * قدصلا لامعتساب ةصواو ةفعلاو راقولا ظ

 ةقرعملا رادقم ىل وف * مزعلا صقعنو * مزلا لطبو * داسفلا دلوو * دارملا تا

 ةيوعصو رومالا فيراضصت ىلع ريصلاب مهل زانم عشت دقو * لاجزلا مق ىلا

 تاقثلا نا ععاو * راهظتمالا اب * رايتخالا نس>اف * لاوحالا
 ةأؤاكم لم الو + مهلاو>ا ةاعارم نع لفغت الف ئارللا سارحو كلملا ساسا

 نم نقيس اع ”ئسملا زاجو * ءافولا نسحن نول ام نسل لوأ و # مهنافك

 دمؤتو * هنايذلا اهيذ اوتو * هنامالا كتمدخ ىف اوامعتسل * ءا.لا ءوس |

 * هنرسسأ رت كحتو# عاما لوطيو * هعاب كيلا دتع نا ليق كودع روما '

 قئراو * هواود كردتنو * هؤاد كلضعب نا لبق هجلاعو + هتكحوش دنشتو
 لكو + هقئاوب بعتنتو * هقئارط عشتو * هقتاذ نكح نا لبق ىقّفلا
 *  هيوادم هنع :عل يكتسي نا لبق كردت_س الو لعق سل نا ليق ىرادب ال ىعا

 دب الا * كتع دعب ام حالصاب كسفن لغشت الو * هيفالثو هكرادت بعصنو

 ليعلاو * زاعاهلوبقو * ران ةياعسلا نا اعاو * كنم برق اه حلصنا نإ

 "لذ هتاعس ىلع ىعاسلا لمح ىذلا نال * هوابغ :اهب ةعالاو * هاند اهب

 *« هاعسلا نع ضعاف * عفن بلطوا * عبط مول وا + عمط ةدشو * عرو |

 نوضعهنو * كيش نوشوشيو * كئبد نودسفب مهئال * هاتعلا ىف ,هدغو

 فاعضا ىلع كنولمحو * كتصاخ نوشحويو * كتيعر نوفوو *كدهع |
 * هناوعاو هتافك ىلا نسحا كلم لكف *« ماذملا يباستكال كنوضرءنو * مانالا

 هودع ىلا نسحا * هدئجو هّديعر ىلا ءاسأ كه لكو * هناطلسو ةكملا رهظتسا

 كالملك و*# هديع رو هدنج نع ىئتسا + هةرضقو هيكحىف لدع كالملك و * هدضو

 ديتسا كله لكو * هتلودو هكلم لالخا ىلع ناعا * هتيعرو هنايلوا ىلع زابج

 هريي دب



 "١ 03 نساحلا نسامح د

 *«....كليباربامل عبو * كدسأف بصب هناف علا رعت + اريك كمدقيو * اريغص

  برقيو * دسفام كنم حلصت هاف معلا عت * كلما مخحنو * كليم مقيو

 رعت * اريمآأ سانلا نيبو * اربكح كسفن ىف نكت علا عت * دعب اه كيم

 كلع لضف نك * هدنزع ىفبال 'رزكحو * هذديدج ىلد ال نع ةناف علا

 * معي مل ند * كلفأ ىلع كرا-هظتسا كلعع لاك نمو * كلم كلالقتسا

 كقدص ش *٠' بسلاو لصالا.ال * .بدالاو لقعلا لضفلاو * اس مل

 *  ةفاقع ناطاسلا حجات * كدا دقذ كح نمو * كدشرا دقف

 ند ناوخالا عدناو هتيعر هلامو هتافكح هحالسو * هفاضتا هندسحو

 كلامآو * هلام كلام دنتءنو + مراكحاا ىلع كثعبو * مث اما نه كظفح
 * هسايدلا كسم> ءانوقالا ىفو * هسارملا نسح ءافعضلاىف لمعتساو * ةلاما

 تدسف كذلا مواد نمو * ءايعر تءاض نيطالساا نف وهللا ريكخا نم

 كلملا ف ةكحرشلاو * هلاوض ىلا ىدؤت ىأرا ىف ةكرشلا * هتيور
 كودع ىبغ لعشاو * كناسسل هنع بان ام كفيس دغا .* : هبارخ ىلا_ىتدؤت
 لجاو. * اريسا ضردلل نكي مل نف ءاسدنغالا نغا * . كئاسدحا هحلصا اذا
 *'::ليصاالا .ةناحن نم عنطصت ال * اريمأ هيلغ ىوهلا نك " نم كواملا

 #4 ما ثدح ند "شفي لصالا ها 0 لالا لقعلا هتاف ندم ٌندَك الو

 ىذلا بتذلا لاما وعلا * ملك نا ديرب ثيح نه دسفب هل لمع ال نمو
 *+ ادع ركحر بنذ اماؤ * د هيف ىذفش الو * دلع نع نوكسمر ال

 وهو دودعلل لاطبا هنع زواحملاو بونذلا ىف ضيخرت هلاقحاَف + ادح بجويو

 لقاع لحجر نالءر شالا هنادلاو ةعيرسشلا نهونو * هسايسلا دسٌفي امث

 اضع :نم: .* ني دأتلاو .شطبلا:ىلا. يو لهاشو. “+ سينأتلاو لذعلاب ولا
 اذا .2* هنوألاو رجالا بجوتسي نم بقاع نك ناك * هروقءلل قدتس» نع

 تالعف اذاو * .قدصاف تلق لذاو * مراف تربدا اذاو + .مكخداف تذةع

 * ءانمالا تاقثلا الا نطيتست الو * ءادصنلا ةافكلا الا فكنت ال * قفراف

 ند نأ دوب مهب ةقثلا نسحاف الغش مهبلو وا اما هيف كحتما اذاو

 مهضراعت الو هيف ىهتم#' رثكت الو مهيلع كت مهترافكب دكاو مهل رظنلا
 انس



 عم ريثكحاا نم قبا * رييدتلا عم ليلقلا * هلاعا تطبح محدنلا عينض نمو

 ' ةهركت ام ىلع. زيصلا * لهاا نيقي نم خدأ * لقاعلا نظ * ريذنتلا

 نملصا + نيللا نطصت ىل نم * هيهتشتو هبت ام ىلا كيدؤي * هبوتحو

 | ريغا نمو * مس نف دوعا بر>و * ملح نم مفنا لهج بر * نييلتلا

 تلق نمو * عدخ هنن تاق زم * ريغلا ةضراعع نوما * ردعلا ةدعاسع

 ىوذ ناعتسا ندو * هينغي الاغ نو * هينعتال اه بلط نمو * عرص هنالايم

 ليس كلس « بانبلالا ىوذ زاسشتسا نمو * لومأملا كردي زاف * لوقععلا
 ' تطةس هحازم ريكح ندو * هتيغ تلاط هفالخ ريكح نو * باوصلا
 | هنأعا نيما ريغ راشتسا نمو * هكلع رطاخ فاك ريغ بائتسا نمو * هتعش>

 لك لهج هردق لهج نمو * سا لك عبض هنا عيض نمو * ةهكله ىلع
 ىلع ريص هركح ىللء ربصد مل نمو * ضانلل لع هسفنل لمعت ىل نمو * ردق

 فك *« يكصتلا نييحا نمو * ىسلا ةعاضا * ردغلا جذأ نم * سايلا

 * هدغ ىلا همول مغ رحؤل لو # هدب أه ظوح نم مزاحلاو #* نيبعلا

 قوسا +٠ ءاقولا نسحا نم * . هيالولا بحوتسا .* هيافكحاا نسحا نم

 لي ودغلا رقنت الو .* هريخلا لبق قيدصلا, قثث ال + هيطع .هيف نآك هلعف

 كلسملا الو * هدر لعل | هس ري الو # ىلرس كييعي أيأب عفن ال * هردعأا

 رابيخالا دايقتا * هتءاتتفا كنكمي ال ابان قلغت الو + هحالص كتوقب ارعا
 7 نا ًانهتت رايخالا عرزاف + ة.هرلا ةوهن رارسشالا دايدناو * همغرلا نس

 * بلطلا نم عنو لسكلا ةيواعم مالك نمو * كيفأ طبي نايشألا دمإو
 اف لقاسعلا دشرتساو هيونب اهيث ىلاعلا راشتسا نم * بطعءلا ىلا عفدب لثدفلاو

 رانتساو * روتسم لك هحالص نم فشكناو * رومالا ىفاخ هل حدو هقرطي
 كيود مهينسأو صحأ كيلع لكشا اذا #3 بعضو لك هيلع لهسو #3 ناعلا ةهئم

 ' نه فنأت الو * ءالضفلا ةراشتسا ىلا عزفاو * ءالقعلا ىأرن ىلا عجراف بطخ

 | كناف * دايدزالا نم ىصسن الو * دادعتسالا ,نم فكنتست الو * داشرتسالا
 . كددسيو كيوي هناف زعلا زعتو * مدتتو فنأت نا نم ريخ * سنو لاب

 اريؤص



 لو د نساحملا نساحا دي

 هلم ودل اهودو ديعتلا نسل هل هد امو ةعل را كمانا لءحاف #7 كّتءو مو كضرع

 هقذوت امونو حلاصملا نم هيلع ردعت اعذ رظنلا ىلع هرفوث امويو هزم ةرعنلا ركشل

 مي ةيالانسح ا 0

 فعض العرلا ةفآو * هريرسلا ثيخ ءارزولا ةقاو * هريسلا ءوس نيطالسلا ةفآ

 "هلق ءاهقفلا ةفآو * عمطلا ةدش ةاضقلا ةفآو * هسائرلا بح معلا ةفاو * هسايسلا
 ةقاو * م :رلحا ةعاضا ءارمالا ةقاو * هيف ها لا نالمخأ كيلا ةقاو * عرولا

 فالتخا دجلا ةفآو * ءاضّلا قئاوع دنا ةفآو * مصخلا راغصتسا ىوهلا

 تاتش مزملا ةقآو * نظلا نسح دجلا ةفآو * نملا.ةعرس مثنملا هفآو + ءاوهالا
 مان نمو * كادشلا همماَوا ةتليخ نع دعق نذ * ءادعالا رضا ىتاوتلاو * ,انر هلا

 هريد كن ءاسأ نمو 3 هوادعا تروق * هوارآ تةعضص نءو + دياكملا هةظعأ هودع 0

 * لمعلا ةآرم ةيرحلاو * ليلا ةرك ةرغلا * هكاله كلذ ىف ناك * هكالم لقو
 روهتسأ نمو + لض اوُغ دش ريسأ ندو 37 ةهصرولا ىلا ىدؤا ان هصغلا ىلع ريصلاو

 3 نب ني ةدوتلاو 7 نوح قأتلاو ني هريدش لو 3 هريس لض ندو » لذ اًةيعص

 لوعلاف * هلأ باخ * هلسكم اد نمو * هودع ةأطو هسا * ةيلو ةرصن نع مان

 هكادعا ىلع ناه هنأرت ديتسا ند * كله ناو بدضم قأللاو * كلم ناو ”ىطع

 *نالزلا لئالد نهو * هروط ادع #* هردد لهدح ندو زو رض لاز * هع نأ نمو

 * هاداعملا هلع * لاجرلا عانطصا * لابقالا تامالع نمو * ناوخالا ةاداعم

 نم * قيدصلا داسفتسا * ةسايسلا نسحا * هساررلا يلط نم * هالابملا هلق

 نع ىمع نمو * ءاس اك قل * ءاش ام لعذ نمو * باوصلا قيرط ىدعت

 ىصقا غلب * هتركف نيع رهسا نم *ادبا فْح مل* ادحا فخ مل نم * ريغلاب يع
 * دجلا لئالد نم * قامالا ىلع لصح * ىقلاوتلا ىلا دلخا نم * هتينمأ

 »+ عاام ال تن معشنلا مْ ند 3 هلاجر 0 »+ هلاو ظودح ند #7 دولا هود

 #37 ريعلا
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 | سانلا عفنل لاثتحلا عجج نه * كتريصب ىوهتو * كترغ لوارنل الخ نع رتعاو

 نم مه:* ةعءرا ريخلاا ىف ساثلا * هوعانضا ةسفن عقل هعجح نمو * هوعاطا

 مهنمو * الار هكر نم مهنمو * ءادتما هلعفب نم مهنمو * ءادتنا هلع

 نهو * ميكح ءادتقا هلعفي نمو * ميرك ءادتنا هلعفي نك * اناسحتسا دكرتي نم .
 * همرملا ظفحي ال ىذلاف + ىغ انا ها كريب نمو * قش انامرح هكري
 نم نريكتست داق * .هنايحلا ضخغبب * هنامالا بخت نمو * ةيعنلا تسال

 هتالو ىف ريخلاو لدعلا ىف نسملا ردقب عظلا ىف محلا نأف لهجلاو عظلا ىوذ
 * قلاحلا كقفود * تيلوا اه ىلع ركحشاو 2* تبلو م لدعأف

 دفنم كحاطلاو * هضرا ىف هللا لظ ناطاسلا * قئالكللا لركحذتنو

 هزعب هعتمو * هنلاسدحاو هدمت هللا هصخ دق * هضرفو هند مك

 ةعاطلا ماَريلا ناف * هعح ةرصنل هيصنو * هقلخ ةياعرإ هيدنو * هناطلسو

 لداعلا ناطاسلا +« هسْؤن ىلا هلكو اب4:2 ءاصع ناو * هرعدنب لفكت * هلحال

 تمص هسفن اصمم * عورشم نيد هتريخ ىفو * ع ويتم ماما هسفن ْق

 تلذ هترلكل عضخ نمو * هتعاط تبجو هيهذو هرما ىف هللا عاطا نمو * هّيعر

 هللا ضر, ملنهو * باعصلا ةيلع تاهس هتنوعم ىلع لكوت نمو * باقر هل

 * هتردق هيف زفناو * هتمعن هب لزناو * هتيعن لازا هطخغغمأ نمو هطخما

 دج وأ * هلثا دحم وا * هادا ضرف وأ * ءاضق قدح ريغ ىف هموي ىضقلا نم

 نمو * هسفن ٍرُطو ةموي قعدتف* ةستقأ ع وأ * هسسا ريخ وا + هلصخ

 ظفذحم نا هيلع قيَفُح * هسايسلاب هيمو + ةسانرلب ةصخو سانثلا ىلع هلضف
 لوسلو * يمنلا هل مودتل * هلارنم ةريسلا ليم مدتسيو * هتلثرع ةياعرلا نسم

 ةملخ ىلع هنعاو * هدالبو هضرا ىف هللا هنكحم نذ + ايئدلاو نددلا ىف
 * هنأمالا ىدؤي نا هيلع بجو * هناكمو هلحم عذرو * هناطاسو هدب طسإاو * هدايعو |

 * دوهعملا هبأد لدعلا لعجيو * هريرمسلا قئنو *ةريسلا لمجيو + هتادلا ضلختو |
 * معنلا بلو + علا ليزبو * مدقلا لزب مظلا * دودقملا هضرغ باوثلاو

 الو + تع ناو ىلاعتو هناحس هللا ءاضق ىلع لضف كتوقل سيلو * مالا دو

 لضف لاط ناو كرمعل الو * تع ناو كيلا هلصوا امب مايقلا ىلع لضف كتردقل '

 ىلع
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 فخم ايئدلا ىف ءايشالا عقأ * ماتبالا جنر هدالوا بحا نمو * :ماثالا
 #* هنبانرا لوهنو #* هداعلا ريغتو * هداسلا ”هلذغو * هاضقلا رو>و * ءالولا

 قا نع نكي نمو * هتيغب لم ملغبلا بكسر نم * هسايسلا روصقو

 لضفا * هردقلا زر ىلو ةجحرلا لثب مل * هريعلا لقي مل نم * هئبقاع دمحمل
 غفناو * ىفو خا راشعلا لضفاو + رثؤت ةدجتو * رخدي رجا زونكحاا
 ريغ: لع :قفاود+ قجيفحذ خام سابلا سلا 2« قو يق ا
 دج نم * هركم هه قاح ركح هانمو .* هردغ هدطردغ نم * قويشم

 بجوا اه لاوقالا سش * هنم رك# هلءاسيلا ىلع .ركش نمو هب ركم ِهلُظ ىلع
 كنعزيمو * قالا ىلا كعجرم نكيلف * مارالا للح ام لاعفالا شو * مالملا
 محري مل نم : *  نيرق ريخ قدصلاو * نيما ىئوقا قاف * قدصلا ىلا

 يفبلاو كاناف * هوو هللا هيلس ةيلع لاطتسا نمو * هتجر هللا هءنم فيعضلا

 عجوا * هلماتعملا ي# علوا نم * لاجألا عطّشنو .* :لاجرلا عسي هلاف

 بذ * هلدقو لطايلا هؤعضا * هلذخو قملا فعضا نه * هلتاقملا مجعب

 * كارخال ةناقو * كاد لءجاو * ككلم نع كنيدب بذا الو * كنيد ن :رع كاكلمع

 نمو * هرسمدت نع هنءدد نع هكحخام بذ نك : كابمدل ةناقو كن ”رخجأ لوح الو

 * شيعاتها ةيفاعلاو * شدج ىوفا لدعلاو * هردق لح هأين دب هثرخآ قو

 * قلخلا زهق * قحلا رصن نم * نارسكلا دصح * .ناودعلا عرز نم
 نيدلا اهطو# ةلود لكف * كتمعث زر> ركشلاو * كتلود نصح نئدلا ريص
 الو كالبق ىذه نع زيتعاو * باست ال ركشلا ايهسر ةمعن لكو + باغتال
 كيريس نسجاو * ريصق رم ءلاو كلوا سمقو * كدعب ىأب نأ هريع نيك

 ىلع لبقا * راكبا ص نضرنت النا * ءاييلعلا» ىفذك سن الوب <: ريشنلا ةريسلاف
 ةياعرو * تادوملا ظفح ىف نأاذ * هماعلا حناو> مهل ضقاو * ةصانألا

 * كلما كب ول هناو عرولا علا + ءانأو بيطو #4 ءافو نست * تاما

 لدعاو * كيديّتع ظفحاو * كتين ندحا * كلهلا دروي هناف عبطلا رذحاو
 ريكلا بايك س نمو كئع ةيودحالا نسحنو ككل ةعاطلا صلخ #7 كراصا قل 1

 ىكم نم 0 * هتلز سانلا ىنع + عظلا ةيطم بكر نمو * هتلذ سائلا نع ظ

0 



 * نسامحلا نساحا 3
 تاهر آلا ةباعر نسا «© + بط ند م ىلع كفطعنو 3 باطت امم كسوي اه

 لاعشالا و « نئشلا مرك ىلع لدي * همرإلا ةيعر ناف * تاءورملا لها ىلع لوشاو

 نع ففعتب نا ةءورملا طئارشش نك * هب#لأ قرش نع برعي ةءورلا ىذ ىلع

 نع فكيو + مكحملا ىف ينصنو * .ماثآلا لامعتسا نع هزيتو * مارملا
 ىلع ايوق نعت الو * قرت ال نع فضا الو 3 قوس ال ايف عبطت الو + [ظلا

 * مثالاو رزولا بقعي اني ربشتالو + ضير ىلع انئثيند رثؤتالو * فيعض
 * ماعتنالا ةعرمس * ماركلا داع نم سيلف *« مسالاو ركذلا جدي اخ لدفت الو

 * وفعلا ىف دهزت الو + وهسلاب ذخأت الف« عنا ةلازا * مركلا طرش نمالو

 كجري هكحا# نم ىلا نسحأو * كقرف نم كجري * كنود نم مجحراو
 * همذ عيض نمو * أركش عنم * ارب عنم نم * ناوخالا ةمذ عراو ككل نم

 ةمذه بستكأ

 م42 ةريسلا نسح باب 0-0

 ظ + هناطلس ىف لدع نه * #* هنربلا كلم لدعلاوو * هيعرلا اصف ىارأاب

 | خرياو 0 معنلا نوط و يكر * معلا بالس ظنا « هناوعا نع ىغتسا

 ىدعتلا ري كا نم «© + 1 أاراصتا مهعرسأو # مواظلا هر ساتلا

 لاز »* هناودع لاط ن 7” ادحا فخ مل هتريس تاسدح نهو #* ادا رمت مل

 3 ةر ريس يا نهو * 0 ةيلا و # ةهدمزع ءاس نهو * هياط اس أعل رمس

 هيا نم < عي ةواتفو هكلله برو »* ءؤادتعاو هلْظ ريك نو * هنن ثترعس

 ا لدحولا ر ما 0 | نم «© + ءانثلا نكتكأ ندح وح نهو ننل ءاليلا 35-5

 ' © + هلامز نغ دعال ا هلاذعان قبول 7 « + لمالاب زاف ن ل نمو

 ظ ٠ « هلْظ دكلها « ديكح راج نم * « قلكلا هيلا لام + قحلا ىلا قام
 ْ «© »+ ةراهظتسا لق »ع هرابتعا لو نم «© »+ هراثآ تحف # هراشخا عامس

00 

 ١ هلها ىلع ىلع يع 619 خم قملا عرامص نمو * عدخ هللا عداخ نم

 »+ ليج هم عقوشب مل هسسقن ىلا ءاسا نمو * ليغأت هن ل_صت ىل

 ٠ بنتجا كيسان بحا ند «© دع ه:كحاهلا نما 3 1 نسا 2

 ماي الا



 ١ ناحل نساجا 7 ١8

 نطقتو كنف ةئلدملا ةيعتلا ركثتو كل ةئدقلا ةمركلا ركذت نا مزكلا لاك نم

 مراكملا لضفا ن .5 * كيلع ةيوقلا ةيانجلا نع ىباغتو + كيلا ةيدلا ةيغرأل

 نادالا لجاو *: .دتءلا مار ك؟!و * دضلا 0 رعت#ملا دو»و * رذدتءملا وؤع

 عركلا « مدع ىلع كثحام قالخالا  نسحاو * مراحل نع كوك اه

 * .لاوسلا در ىلا عرس ىذلا مزللاو * لاهجلا نع مو * لاوسلا ىلع لبن .

 لصح ام بدالا ريخو * ادحم لثااه لمعلا ريخ * * لاوثلا لذ نع ضرعنو
 «٠ + اركصذ ميو ام بلطلا رشو * ارث مده اه لاعفالا رشو * ادج

 ا لدارلا دود * هنءو ره حدف ةءلع ناعا ندهو 7 هنو>ا ىف دهزا ءاخا ناح ن .

 ىلا دو. * .ربلا نايسن. '» .* هدالوا ىلا .ةضغ هلي و.+ ةدادضا, ىلا هب
 نسحلا غ نه ىلا ئمتال © * ةركش ىوط * هرب اسشن نه » * سسشلا ةراثا

 * تنانين لا) عنم ن سك ىلع تانك ل * كيلع نانو م ىلع ن - الو * كيلا

 + مال_ىالا َقَح ىضق لوو 2 نمو * 2 مرح محام ىلع ن ناعا ٠ نمو

 عسنم مجدا ام ٠ * ىنسلا دعف * ايعنلا دودج نمو * ماعئالا دب رم قدويسأو

 كيلا ينذا اذاو * 0 تينذا اذا * + ناكردالا ٠ ندسحا عم * ناسدالا

 000-طر دولا م || ركلا حا «© * لضفلا ناه 8 هرشغملا و * لمعلا ناس ا # رغنغاف

 تعصن نمو * سلا ةرث ىنتجا * محلا ةرش سرغ نم ٠ * دودمجلا ماثللا ةداعو
 ىلع هثثو 3 مرالا نع هريصت ةنايدلا نال ع هحافا تضل هتنابد

 تضلا كروب ع ::بونذلا:وهبم نع زاب مركلا نم © * هداك
 اذا وعلا ليجو * تيلط اذا رظلا ميرك نوككحو 4 0 روتسه ْن

 03 مهنلا لوزنو * معنلا مودت ركشلابف * ترسسدا اذا ركشلا ريث 2 كو * تردَق

 كل ام ملل ال نا * هعييصلا نمو * هءارسشلا لها لحث نا * هعيرمثلا ند

 تركشو * هنريتو تيضئراو * هتريس تدج لجر ىف دهزت الو * هعينص نم

 * هلئاضف ةرثك هب طي2قخ بيعف * هلع برجو * هلضف فرعو * هتقيرط
 هيف نوكي ال ايذهم تيقب ام د نل كناف * هلئاسو ةوق هل رفغتست ريغص بنذو
 * ىضرلا نيعب اهارث نا لبد كسوْي ريتعأو * بوثذ هنم ىرجالو * بويع

 * اهل كراتخاو * اهب كرابتءا ىف ناف * ىوهلا ركح ىلع اسهعم رجنالو

 ا
| 
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 انباع نانو 0
 0 نانمإلا داع تو 8 نار كش :زابضا: :٠ + ءاشلالا 007

 * ناس>الا ركحشب مل نم * * نيت ملا دا سأيلاو * نيعئملا ريش لطملا

 أدبدو داؤسا 0 لوب ام ىلع ركحذلا لصاو ند «© + نامرا مدعي ىل

 ا:ريخو * لاّوسلا لبق لصو ام * لاوثلا لجا ٠ * ىئنسح لكح نه
 « + معنلا ةّدها * مركلا لاك نم * * رارالا ىلا ىدهااه * رايملا

 بجو * هوافص فرع نه * * لاعفلا نسح هقدصاه * لاقملا نسحا

 0[ ديرخإلا عنم نم « »* ءاثاا مردح #2 ءاطولا عم قو <« ف هٌواهطصا

 صالخا ٠ * هريغلا ع نكح م هبسرلا نعافع نمو * ناكمالا عم

 سانلا مثالأ .* * هبيوالا بجوت ةيئلا صالخاو * هبوةعلا طّسي هيوتلا
 ىلع هلامب لم ن .. * #* هناريح هنم مسي ال م ءاسو * هناوخا هن دعسل ال ديعش

 1 اذاو 2*7 هّريسأف افورعف تعنطصا ادد * ةهسرع وذ ه4 ل »* كيفن

 ٌْ 3»* ماعلا رواج ان مهو 7 مادعالا ن 7 * ماركلا رواح 2 + يستاهل

 ا ايما با ندهو ان ةبهذم نسدح ان ه.صنم قرش نم «© + ماعئالا مدع

 نم نه * * مقنلا لولح بجوتسا * معنلا لوعثر مك نذو + هلعف اك

 3 ةقالخا مذ ىكر نهو * هر حا طيح هلع يعأ ع ندهَق #* ه0 طوتس هقورعع 1

 ىلع هب دوي فيكحكح #4 هر هسفن ىلع لد ندم « + هوالخ ند مرح دقق ظ

 لح نع هارثث ن م * هولا فرش ىلع لد * هورملا مكح عبت نم «ا هريغ 1

 0 «© + هاك ناسل كال #3 ءاطعلاب هيلي طاسإ ا ند ©« + ءأي , الآ مرك ىلع 0 #4 ءاحرلا ا

 ا مو * هقحب يحبو * هعا> مركح نم « + هيد تريك * يح تريك

 ةتمواعم 6 رس نمو 7 ىؤم ىلا رطان نم «© + هدزر قاض * هواح |

 قدص ند «© + قفرا هيلع دعع أ نمو * قفو قلاب لع ند « + قرش ا

 «٠ * لام الا هيلا تهجوت * لاملا هيلع ناه نم * * هلاج ىفداز * هلاقءىف

 داح نمو * لج هلامع داج نم * * هتحاس نيلآ * هتحار طسل نه ظ

 * لاوالا ىف هتقرمصو..* لالا دو هتسك اه.لاملاب ريش . ٠+ * لْذ هضرعب |

 لضفا ةاساؤملا ٠ + ماث'ألا ىف هتفرصو * مارملا نم هتسك ام لاومالا شو
 © + فوهلملا ةراجا 4 فورءملا لضفا © دو لاصخلا لجا ةارادملاو 4 لاعالا ظ



 دام تع 31 ناو 00 نالتم 3 رستم ةيلا شا هم هل ن ىلا ان عاميسا ةمعفأو

 هتيعادمو كلل هتلزاهمو كيلا هكا لضف كوعءدي الف * كاسل هو * العشي

 ميه نأف * لوقلا نم نسيتسل اع هتحمافمو + لدهلاو حدلاب ادا ىلع كانا

 * نوئظلا نع قدنت مهئريغو ةداع لك نع مهليدو ةعاس لك ى مهاد كوأملا

 مه:بلاج اذاو * مهو اهيلا قبسإ الو * لعاهب طوخ الف * نويعلا نع نحو
 * رارسالا ظفحاو *« راقولا لمعتشاو + توصلا ضفخاو * تءهلا عزا

 « هيشحلا ةلازا ىلع كانا مهتطلاخ#و كل مهتطساسبمو كيلا كسنا كلم الو

 ةمركلا ةعاضاو * راكذزالاو يضغلا يجوت نشا ةلازاف * همرملا ةعاضاو

 * راوبلاو بطعلا بجوت

 تكام اذا * اركش ىستكا ام لاعالا ريخو * ارح قرتسا اه لاومالا ريخ

 « + قيتساف ثمنا اذاون« قيتضأف تدتاغ اذاو * مغص ترد اذاو * مسعد

 ركش © + موراكلا لضفا ينل مزاوللا ءاضق © د حو لا ىلا اهنر وأ 7 مهلا كعبأ

 نم نريعل نةنرط * ماءثالاب هدب سدت“ نك «© عئارذلا ىودا 3 عئانصلا

 ةناعز اب ميشلا مرْكا © + ةنءو نه يننأا هع ةن وهذ تزاقأ + نم «© مالثنالا

 ند ادم ريلا لوا 0 سلا «© + قيعلا قكو ند 0 الا «© مذدلا

 ٠ + كيلع ءتوعم تبحو * كيلا هدبغز هّحو نَه* * هقراعف ريك * ةقراوع لذ

 ل ةتءربط تدمُؤ ١ ١نتانلا اذ و 10 ند 0 هتئطخ يطع 321 ؛ ولا ليش | 15

 كش 53و * هدايسلا قح ىف متنا نم «* # دنوكع“ تءاسو أن ةيردق 4

 امدو+لا نسحاو * ةزذقلا غم ناكاف وفعلا نسحا *#* هدانزلا ندح قوسا
 * لئاذرلا سارو # لضافالا عانطضا # لئاضقلا سار « * هرسعلا 2 نأ

 « ع ناك مول نع نا 3 هراج ىلبع ىدعل 1 * لذارالا عانطصا

 نأ_سد>الا * رالدخالا نح نم © * هن وأسم تريك # ةيقوت لق نم .

 ٠ * ةناوخا قش ن ل نيليالو ١ هايل هلم م نع اه ٠ * رايخالا ىلا

 * ءامألا ند ىإ * هملأ عر 0 اينو نهو ني 7-22 ناعقفا هلاه نعا ن



 د يس :ساحا 9# 16

 الود حا ١ كتلجو فوغ ليف + #4 و معماف س يملا قياس - كفددناذاو

 كحراطوا 7 ارش ءلدغنا وأ #3 اريخ كيلع دروا اذاو هل وذو هالك 0 ضروت

 أو * هئو الا ىنوعسل مل كنا هل رهظاف * محدق ريخ هن كلو * ملغ هب تناو * اما

 ْق هج زن الو ان مالكلا 6 2 اذن الو د مالشلا 6 هياغ رثكت الو 7 ةنعالا 2

 + اءاهكأ هل مذت الو * اباود هل كمالك لعجاو * ريصقت ىلع هّيوت الو#* ريبدت
 #3 مهناطاس ىذقمت ”ناو معمل قاخم' الو * مهناهز ىدم ناو كواملا ّق حدقت الو

 دهشيو كردغب قطنو * كتريصبو كثاقو ىف و كتعو عيضن امم كالذ ناف

 + كتريخو كئافو "هلقو * كتداعو كيج“ عد ىلع لديو * دارو كارصا مول
 ناسحالا فلاس رؤكنم نمو * ركنا قابلا قلل ناك ىضاملا ق> ركنا نم نال
 + هترعاسمو ةتثداحمو * هترواشمل ناطلسلا كصةخسا مو « رثكأ هفنأتسل ناك
 * كريخا اذا هئع ضرعت الو * اناث اثندح هيلع دعت الو * انداب هثدحت الف

 ىف ادحا ضراءت الو * ثيدح ائيدح لصتالو « كريخسا اذا هيلع فرست الو |

 نم كلود ّق وا 7 كيذل قلل حدو -- عضاو كب ىدزب امم كلذ ناف ظ

 ةعاط َْق كسفن صعاو 2 .مومدم ىباثلاو ى مول لوالاف هيلع ءاريقاو هل باّسعا 1

 ' * ابيصث كايثد نم كئيدل لعجاو :* كناسل ةرثع نم كسأر ظّوحاو * كئناطلس

 | ومو * امافز كدحراوج نم ددراج لكل ريصضو #3 اسءيفر كسفن ىلع نكو 1

 | كضارغاو + 0 3 ةيود كينانءمو * لع ال ةيهش كطظافلأ نكتلو * ثندح |

 * هيولذ نريطع وأ * هنؤيع ترك ناو ناظاس دئء ادحأ بعت الو * لتعت ال يدك ظ

 ' هيلا اهفقرت الف ةجاح ناطلس ىلا كلل تءقو اذاو * اماط لقعلاو ىهنلا

 | :كلحمو كتةمر>و كهح رادقم ىلع هدنع نكتل 9 اداب هرشدو اعاط ههجو ىرت ّح

 هلم لضف كتلم< الو + لالمالا رذحاو * لاعملا رصقف هن اهتبلط اذاو هدنع
 اذاو * لاسّرسالا ةدشو * لاؤسلا ةريكح ىلع * كيلع هلابقاو * كيلا

  اديتالو * ماحتقالا ليبس قوتو « ماررحالا ليج خوتفاناظانم تبحاض
 ' ةفسلحم نم طح ناطاس سلحت ىف طسنا نذ * لاؤسلا ىف طسدت الو. * لاعملاب |

 عصاو * كهجوب هيلع لبقاف ملكت اذاو * هتعثحو هقحي ىضساو + هتنترو
 * كرطاخو كيلق هئلدحم لغشاو + كرطان هدقشب لكحوو * كومعل هيلا

 هدوعلاو ١



 اه هك نساحلا نساحا ع

 ١ ىلا ىدا * قر>و * ةيفث ىلا ثدا + 3و برو * هحبضصساامكمالك ل ضل

 ؤ نك ءئكاو هلر امتخالا كان + كلمع ةيكىلع ليلد #* كالوقر مظم نا معاو * فت>

 ”ئذ الف * كسفن فلتيو * كسح :ليطو نا-لبق كنايسل سرا * هيف راهظتسالا

 ظ 0 لق: الف * باطحلا نسم الو * اولا نع سصقي ناسل نم سب> لوط ىلوا

 ظ 0 ؛ خ تلتاولح ىف دحالو يرش باج رشاو + رس
 | « كرس حو بيقر :كسمشت نم كيلمض م كتاوذه نم هتك نأ 3
 / اع باغتو * هتؤر كءوسن اع ماعت ٠ *ك را نطاب زم اروتسم فش كححبو

 ب الو لقت ملاه ىلع فسأت الو كنه لين الن م ىلع رشت الو * هتقرعم كرمت

 نع الا هض.قاف * ناسللا ظفح ٠ نم دوعا * ناسنالا ىلع ىش 0 لأأست ١1اع

 5 * ميدنلا لو * ململا هفسب راثكالا + هيلع لدن“ ريخ وا + هيلا دش[ 1

 نه ريخ * همادنلا ثروي حودف « رصضتف + رثكت الو + لالملا نمأت * لاقملا

 اذاف * كلالامم ىف فس الو * كللادح ىف جذل الو * همالسلا بلشت ةغالب

 * اياطخ هتء>واو * اياو> هّتعسوا دقذ لهاجلا نع "تكس

 مد سضنا بدا باب 0
 كل مهزم هدر ام الا مهنم درت الو هب كواماعي نا ف أمردق ىلع سانلا لئاع

 * اركت نلحمد الو * ارجمه ناوقت الو * فيخ# ىلا نليةالو * فيرعشب نوط الو
 ىلع لد فرخح#» ىلا لاه ندو * ةلضأ مّْوأ ىلع لد فل رشا نسا 0 ْنأَف

 لك هه *هركذ مجد ارك لءف نمو * هردق طوس اركض لأق نمو * هلع هلق

 ىلع لمملو * هتمورا ىلا .عءرتيو هلثم ىف بغربو هدينض نه برها ا

 يع زا+ مح دان قيدص كمواي نا ل.5 كلاعف 6 ىلع كسفن 1 ٠« * تاكاش

 الو + كيتفش معضاو * كينيع ضضغاف كواملا ساحم ترضح اذاو * حاف
 اههتمرغ مهل مغ ىف مهتسلاحم ةمرح نأف مهدهش» ىف هلوقت الام مهتليغ ىف لقت

 مهيلع دروتو * كرابخا مهيلا عفرت نيع مهل نو كسحب نا نمأت الو ك0

 ماعطلا ىلا هرششنن الو * 00 : مصق ع هدنا ٠ ىلع تساج اذاو * كرارمس

/ 
ٌ 



 * ماركحاا كنع رف هاف + مالكلا نم مجفتسا أم و كاناو + اهرشن كنع

 فعءضي رسمهملا نال * رذهلا :مريخ + سصخلا « + ماشا كيلع بثولو

 لعو“+ ناشللا لو مالكلا ةهريكصم ه٠ # نحمل فا:. رذهلاو * نوح

 * لالمالا قوتو * لاقملا لوأف * سدنالا مدت و* دل عملو * ناوكالا

 نمو * لز لاقملا ىف طرفا نك * ارح كيلع ادكو + ارزؤ نلكمام لقت ألو
 © + مش ةمازخا لك“ نمو * مك قدك لا 0310 30 0 يا

 نه حالت الف * فويسلا در ام اهفعضاو * قوذلا روش م 32 لأ ىووا

 * ىككفصردو * هع“ ىلع قط * هج ترد * ةفيس ككلعو * هفوخ كلهذ

 رصتقام « نورا جانو * بواقلا رغوب هاف جاعللاو كاباو + هصغ ىلا ىدؤت

 0١ لواطذلا» كاناون كتف كفل« :كتسخ "تك ام ىلع :مالكلاإ نق
 * ماريحا الي لاق نم « * ىمقنلا بلجو * مدنلا ثرونو * مدقلا لزب

 لمت الف * اليج عع ل * لي لي لل لا "حل بيجا

 * باول ول لع لكلو * باوج لوو لكداف * هناعم كريو * هباوج كءوس أه

 دمحتو * هرجاب ىظح اهالا كسفن دوعت الو * ارش لءقت الو + ارم لقتالو

 لمعاو * هرما كيف ذعْلو * هرهق ككلع نم ةجاحمو كاباو * هركذ ىلع

 * اهرشط لئاضفوا + ههض* لطابوا * هحكوت قح نعالا كناسل

 هل لمحت نا جانحي وا + ارح كنم شحوب ام بنجتو * اهركشت ةمعثوا
 ىف كش راذتءالا رثكا نمو * هنرشع ىف دهز رار>الا شخوا ن .و * ارذع

 * ةمالك "وزن و 0 هلعقب هإصا ىلعو + هلوعب لحرلا لقع ىلع لدتسو * هترذعم

 ةرثك و * لقعلا ناصقن ىلع لياد * لوعلا ةرثك * * ةماخنا ةرثكب هتءو هم ىلعو

 نائسلا دحو * لاصولا عطقي ناسالا دح * .* عرولا هلق ىلع ليلد * عبطلا

 هلوط نا عاو * كيلع هتبانج شخاو * كيلا هتءاسا .قوتف * لاج الا عطقي
 لتي لجرلا ةنازر ىلع لدتسو * * لمالا لوطي هرمصقو * لجالا رص

 رثكو + كناوخا ميركحأف * هلاه>او هلح لضفب هلضف ىلعو * هلاقمو هقطن
 ' حرجو * نانسلا نط نم دفنا * ناسالا نعطف * كئاسل مهذكاو * كناوعا

 ١ دحنو #7 ةيشءأ م تكناعمإ لوط نم ”قوتف 0 ماسلا 0 نم عجوأ 4 مالكلا ا
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 ب خوات ١و + للا هيلطاف ىنغلا ت تريل طكاربلا معاطللاب هل دولا ل تيلط اذا

 3 ريتا ةريثك ايندلا « * هيلاطم تاق ةعابقلا ىلا لع ندو * ه+ اج رع

 اهيعاو * لديتت اهلاو>اف * ردغلا َةماد + ركملا ةديددش * ركحاتاا ةديرس

 * هتلود صاوخو هاوكأ ىلا جبرا تام امل ردئكسالا نا ليق دقو * * لوب

 لاق مهبف ىدانو ه نيصصخلا نم ناك صخش هدنع ماقف * هتكامم نايعاو

 7 هسا مكظعاو مويلاو * :ةيمعأ ىف م كظذاح ناك مككلم نا سائلا سشاعم

 | يكح كرد ىو * القاع كاله> ىو * الضاف كتسؤن ىف دعت نودلا مالا

 #3 نطإ أم كب ويع نم رهط هنأ مالكلا لوضفذو كابو * يلح كْرَع قو

 * هلمع ناجرتو * هلضف ناي ناشيألا مالكف * نكس أم كوذع ف كرو

 * اناطاس طخ ام كاياو + ليلقلا ىلع هنم سصتقاو * ليا ىلع هرمصقاف

 هناوخا شُس>وا نمو * ةبنملا ضردت هناطاس زعؤسا . 2 * اناوخا شحوب وأ

 #* أدن دس لعق * هلعش ىيصوتو * هلوعت فردت لكو * ةناستالا ند أريت

 ءوبذم ءرملا هذع هللاىذر بلاط ىبا نب ىلع ني:موملاريما لاق دقف * اديج لعفاو

 ال اف فلكت هلك صقئلاو * هلاس>١ ليلدو هنايب كلم هلك لضفلا و * هناسل تدل

 * لقعلا ةرثو * لضفلا ةيحم تىدلاف + كتشميال ال ضرءتلاو * كدغي

 * ةماركلا كروحت ةمصاو * ةمالسلا كمزلت ةمزلاف * للا ليلدو * معلا نزو

 لمعلا ىلع ليلد نتودلاو + هع قدصلاو * زر توكلاو (وودص وا انوع ٍظ

 نودلاو * هليضف قدصلاو * قتلاو .نيدلا ىلع ليلد قدصلاو * ىهنلاو
 3 ىئسأ .٠ نمو * مرد هلاوس ريكا ٠ نمو مهس هلاقم رثكا ن م « * هليسو

 ةريكو * معنا لع لاهملا ةريك *» * لتق هلاطاس ىلع ارحا ٠ نمو * لذخ

 «٠ # مدن هزم رثكأ نمو * مصخ همالك ىف رمصق نم * علا بسكت لاؤسلا

 * قلخ هيلع مس لو * قدح هل عرب لو ؟ هناا عاملا ريك

 لب ةفلاب ةيكحوا * اهرجا كل بتك ةيفاش ةظع نع الا كناسل لقعاف

0 



 | || © اه رقلا ساغاو * قفل أر نضرالاو * قنلا'شاساو + ىغلا سأر ةعانقلا
 ىذر نسا ءدلول هتلصو ىف هنع هللا ىذر بلاط ىبا نب ىلع نينمؤللا ريما لاق

 لصاوتو * نراهلا رابدا ردو * بلاطلا لابقا لبعت اينبلا نا ب ان هنع هللا

 اهشدعو * ربدسا اهرذف * لواملا ىلاقلا قارذ قراقتو * لولا فثاملاا لاصو

 * هيفا اهتاءتو + هداف اهتاذلو * ع اهرايداو * هءبدخ اهلاؤأاو * ريصق
 نم دوزنو + 1 00- ند دخو 4 ناك مالا ةرصرو نزهتاو 0 نامزرلا ةوذغ متع .

 * هردعلا لاوزو * هدعلا داقنو * هدملا ءاضعنأ ليق 5 كسماو كدخغا كمو

 10 * هأ رخآ هراع ىلع ةهئقنأ اه + هاند نك ”ى حا لكذف * هّرريسلا فاشكناو

 * بناج داسفب اياب حلصن + هلاصسأ نم واخ الو * هلاح ىلع بتال اهنا اهركم
 دالخالاو * ررغ اهم ةعثلاو + رطخ اهو نوكسلا * يحاص ةءاسع اوحاص رست و

 دعو * ىذالا نع نكح قباب * لالض اهلع داععالاو + لاحم اهيلا

 ا ا + ء>اح ريغ 6 حدكحت الو 0 هجاعللا نم ضرعاو + ايكلا نع

 فقرسدتالو * ىهمالملا ىف كرع ضقفتال * ٌكرصع عبرقو #* كرهد ميكح

 * لما هلي كبر ىلع مدعن و م 1 الب كايد نم جرف #3 ىداعللا ىف كللام

 | * ناسحالا ةرعو * ناسللا ةيزم نيب عمجم” لعفلا نسحاف لوقلا تنس>ا اذا

 + غمطلا و ىنغلا بح رمثلا سأر * هبسكت مذ نم ولخت ال كناف هلعفتال ام لقت الو

 قع راد ايدلاو * ه:# لك ةيطم ىوهلا «© + عرولا تروي ىلا نسحو

 بيطد كاوه ٌكرخب الو + مءغلو ايدلا ريهاو * 0 ىوهلا م لزئاف * هتف

 | * عطمتت وهللا ةدك * ىراوعلا نسحم كايد دسفتالو * ىهالملاو شعلا

 ظ هتبنتجاو * مراكملا نه هتبستكا ام كيلع كل قبو * عجيرت رهدلا ةيراعو

 ' لونشم لسع :* ماسنلا حو * مامغلا لظ ايندلا ٠ *. متالاو مرالا نم

 |" اهشزب كتعدخ الو + اهتهزبب كنرغن الف * معلب لوصوم حرفو * مسلاب |

 نمو * + متو داقنتو * عجرتو ىطعت + مثال ةلاكا * معنلل ةبالس اهناف ظ
 ليغ وا * اهيلع كهدجوب ليقت نا ايدلاو كانا هةهجو هللاءرك اضيا همالكح |

 * سوبلاب اهي* بوشت * هراكم ةرادغ * هراك# ةبالخ اهئاف * اهيلا كيلتب |

 « + رضلاب اهءفن لصتو * رلاب اهولح طلختو * سوحلاب اهدوعس عبتتو |

 اذا



 ١ د6 نسساحملا نساحا

 «: نيا باوثلا .بلطو *: :نماه مانالا فاش ارم ديعيسلا «* دعاصألا 0
 * لما ىوقا هللاب ةقثلا * * كيراد ىف كدعساو + كيمون ىف كرسمس ام مانالا ريخ
 أنها نمالاو * مصعلا ىوقا نبدلا ٠ + لع ىزا هيلع لكحوتلو

 * * بهاولاو علا يظعا نم * بئاصملا لوزن دنع ريصلا « #* معنلا
 يدنا + + عرولا مدع * عيطلا فأن « * هتترو نزاخو * هّوعل نيرا ليخاا

 عفناو * ركشلا بجوا اه لاعالا لضفا * * ضرغ رضا عيطلاو + ضرع رش
 نم ميركملا * * كربق كنءاو * كرما تس اه كلام * * رجالا بقعا ام لاودالا

 سانلاب نواهت نمو * نال قملا لاف نم * * هاوه رهقنم ىوقلاو * هاذا فتك
 * ليعلا عم ناكح اهرعلا نسحا ٠ * عقني ال ءاوذك# محب ال ظعو ٠ * ناه

 لقاعلا عطأو .* مست لهاجلا صعا * * لطأللا دنع ناك ام نوهلا نسحاو

 علا ماع نم ٠ + كله هيلا عاطا نمو * كلم هللا عاطا نه * + مركت

 نمو * داشر نم لح مل ىلع ليعتسا نذ * هلايتتشا لمعلا ماع نمو * هز ايعتسا

 مع لكو * هلذم لع .دطو ال نع لك * * داره نع سصعب مل هلع ليقتسا

 نيهيو * هاوه ةعاط ىف هبر ىدعي نا ءراا لهج نم * * هلضه لقع هدب ول 5

 ٠ * لاوز ىف هاند تاجا هاوه ن م هنأ 0-0 هاند مار ١" ىف هسفن

 كيلع دودي ال هيف ثنا مولو * ادبا كيلا دوعي ال ىذم موي ةثالث دهرا مأيا

 كمو» نع رعتف * ادغ هلهاو هيحاص نم ىردت ال لستم مولو * اددم

 قوس مو لكك ٠ ىتالا كدغل دعتءاو ىناقلا كموب.نم دوزتو ىضاملا
 * هرمصت نع نيدلاب كسمم نه * * هدبو هناساب ذوخأم ”ىرما لكو *هدغ ىلا
 نمو * هيفبو ةمح ىف ك سفن نم تنك ناف * هرهق زغا قلاب رهظتسا نمو

 كسفن لح الف + ناك ناك وه امو * نان رهدلا,ناف * هشه ةدسق ىف كرع

 كديشنو * نيكح كدزب * اهرذحو ةرخ الاو *اهريغو ايندلا ىف ركخذ ف

 قمو * ناطلس لك هل داقنا هنيدل اهداخ هكلم لعح كلن لك ٠ * هعدعو ىده

 غلب * داشرلا ليبس كلس نم » * ناسنا لك هيف عبط هكللا امداخ هئيد لج
 * نمؤملا لاه هللاب ةعثلا + * زوف نوهلاو رتك لعلاو * زر> هللا ةعاط « * دارما هنك

 اجي هقلخ ىلا نسحا نمو ىغتسا هللاب قدو نذ * نسحلا ظح هللا نم ةجرلاو



 ١ نسادلا نساحأ د 7

 نم هل ' ناك 4 نع 0-4 عزو اه طظعولا ريخو * غفن اه علا ريخو »+ ىعطذ ظ

 ظ انيدلا « * دانيل ةءاس * داسؤلا ةرمس نم *« ا طعو هعفت مل رجاز هسفن

 امب ىئرجيو * عرزب ام دصحي لكف * رورع اهيلا ةنينأيطلاو + رورغ
 * *ىدتعاو ىنج اهياغف رشلا لءق نمو * ادب هسفنبف ريملا لعف نم * * ماصإ

 ىكزا ناس>الاو * هعاضد 1 ريللا ** هايندب هيد عاب * هاوه عاضا نم

 لمعلا *: مولعلا ةرث رم ** لابو غني ال لامو * لالض ملصي ال عد ةعافر

 * هتحوا هتداحل الا ملكش ال نا هسؤنل لقاعلا هرات# ام دوعا ن :.م « * مولعملاب

 ظ هيلا تدهتسا # بهاوملا راوث ةربسأ « + هترخاو هتيقاع ىلا رظن الو

 ١ هللاب نمآ نم *« ريغلاب فضسا * ردقلا قطر نم ٠. + بئاضملا سيدارك
 | لعحلا ردوا ال ند هسفن ع © »+ هيلع لكح ون هن قو نمو * هيلا أملا

 دعف اهيلطو .ايندلاب ريغا نم ** باوثلاو رجالا نم رثكتس ملو * باسملاو

 نمو * ادبا بغل ىل ةديع سصلأ نم « »+ قيفوتلا مرحو * قيرطلا أطخلا

 ْ هاري اه ةمغل ىل أن هري ند هلئا ءانا اه ىذر نم ٠ »+ ادبا دشرب ملل هد هدي اع ناوع
 لد

 ريتعل مل ْنَد «© * سصدن ال ه]ذ> نمو * روعي مل قحلا 00 نم «© + هربغل

 * + ارداق اير طّطسأ * ارا اناطلس ىضرا نم ** ماللاب رجزني ىل * مانالاب

 تكا نمو * ا باو لما 00 لجرمل قتلا

 57 عفر نع ىوقتلا ةعص ىلع لدلذ * ىذالا ىلع 6 « نسالفالا

 ند «© * هردق ند عضو دعو هريغ ىلا انهعقر نمو + هرمأ ىف قذو هللا ىلإ

 « »+ ىسدلا ند كلا ةازاجلاب ىقدو نذو * ايندلا ىلع صر . هرح الا ندا

 نمو * هدابع نع ىغتسا هللا ناعتسا نم « * هدئمالا ىس * هما ركذ نم

 الينا * هاوه ىدع نم سانلا لضفا * هداعمو هشاعل رهظتسا هل ١ قلو

 لطابلا ىلع نواعءتلاو »* هنايد قا ىلع نواءتلا ٠ هاد فرع ند هيد

 ا 0 38 قرن لطانبلل ةولمتو قرش قطا ةرسن + انين

 ان تيب ل ال

 | نم ىغلاو * ةعءانطلا صلخا ند زيزقلا 0 هويع ىلع فهو * هبولالب

 دلدصو



 لك حلصإ لععلاب « + ملا لد نم لضفا * ميركلا عم نا مك + لهاجلا

 لام علاو * هيلا ىلسصو را لجم لقعلا » * رش لك عطش محلابو + نما

 ٠ * ليج هلعؤو * دبدس هل ودق * دادس َّق هنأر نمو * داشر ىف هلقع ند لقاعلا

 د ف هلجفو انت مهس هلوعف #4 ءارعا ْق هاوه ندو* ءاوغا ْق هلهح نم لهاا

 #* قاعدسالا مه لقاعلا نع تربداو #4 قافتالاب لهاجلا ىلع ايندلا تاقا اعرو

 كالبح الؤ ب لمع ْجحع نعل اننيوتف كتاف وأ 3 لهح م ف اهم كنا 3

 * تانكملا نم لهاجلا ةلودف * لمعلا ىف دهزلاو * لهجلا ىف ةيغرلا ىلع كلذ

 بتيسالاك لقاعلا ةلودو * هلقنلا ىلا ن< بيرغلاك لهاجلا ةلودف * هتاوداو هتلاب

 نم اهلان "للحج ةلاحي حرفب نا ناسنالل سلو * هل_صولا ىلا ن#

 هلزيو 3 أهم هلزب لهاا نق 7 لضف ربغل اهلح ةعيقر هلام وأ 37 لقع ريغ

 رثكتو * هيويع رهظت نأ دهب * هتعق ىلا هد ريو * هتاطار ىلا هطح و * اهئع

 معلا « » ايداعم نتيعل لوللا ليست و * ايحاه هحدام ريصلو * هرونذ

 * ةيذالا نع مهدصإو * مكَع ىلا مهدرب و * جظلا نع مهعنع هنال كولملا نودع

 * هلها اونطيتسو * هلضف اوفرعي نا مههح نذ * هيعرلا ىلع مهفطعيو

 #3 رودكملاب ىذر نمو * قالا هذاك نع ىعتسا #3 قززا موسع# عنف ند

 عبطلاو #4 ريعقلا زعل سأبلا «© »ع منغ اح ندو 7 مس ةسقن بساع 0

 صاخا نعم «© »+ ها 42 مهتعا نمو 3 هأقو هللا ىلا ند * ريمالا 3

 ٠ « اهعنلا نصح ركش نمو * ىنملا لاث ريص نم ٠ *« ليعتلا نك « لكوتلا

 هضم الا * كرهد نم ةعاس تضقنا اك + نيبدلا ةدص .م * نيقيلا هوك

 نساسنلا ملاس نم * + قافعلا ىلا ىدؤي * ىافكلاب ىضرلا . * . * كرع نم

 رم كتم ند ريخ 2 ىزي ليلك «© » ةويطع ريدا لعق ندو نب هوملاس



 مدل ةهةرو كاسم بطو وهو لمعلا "نليضو باب ناوالا ىلع سلف دقو

 هتعتاو هنع ةرداصو هل ةعبات لاعفالا لكو تاناويلا راس نع 'ريعبو هقيلك"

 هن' لمعلاو * فلخ لضفا رعلا ٠ يَ لضفا معلاو ةيلح نسحا لقعلا

 #* هرسدل ةالاوملا ْق لذ للاو اذا هنأ لقاعلا تامالع نو نب قدصلاك نوع 2

 « » ه]دعن هنداعم مص # هلععب هيلاوع كعسق # هردق ميظلا نع در ىداع اذاو

 ملا لصا «© هوأس هع مل تتكلان ىل سل نمو 7 هواخ هدد ول ىل معلاب الخ م

 ءايللا ةءورلا لصاو + هداعسلا هترعو ةيهرلا دهزلا لصاو * هدابعلا هترعو ةبغرلا

 بهاوملا ري * لض اهيكحص نمو * لذ اهبكر نم ةيطم لهجلا * ةفعلا هّترعو

 حزام نمو * رقو ءالعلا بحاص نم » * لها بئاصملا رشو * لقعلا

 د ءيهضعءبلو ا دي ردح ءاهفسلا

 د هيدأ نءمو هلدع ند لضفا د ةيه ”ىسحال هللا بهوام د

 #* هن لجحا ةايدلل هدقفف *« ادقذ ناف ىلا لاج امه *

 ىوا لقعلا ليقو «© هريكسم ْق مدع مل + هرعص َّق معي أ ند ليقف دقو

 وراح الو * لدعلا كج سئاس ال « »+ سابل لضفا ىوعتلاو د ساسأ

 رظن ٠ * هلع ىلع دّمعي لقاعلاو * هلا ىلع دمعي لهاجلا ٠ * لدعلاك
 * باطلاب لاني ريش لك * هرطانو ةسيعل لهاا رظنو * هرطاخو هبله لقاعلا

 نم ماعلا * * ىلع ال بوث لقعلاو * شب ال ريك معلا « * بدالاب دادزبو

 زرد>أو * ةهوئائص نسحاأ ند لقاملا باشي بوبيعلا قلاو # بونذلا كرت

 لطد م نم علا كرد ال «© + هةعضاوم عياصلا معضد 7 ةعنادو ليجلا نم

 هلهاو علا نم ل «© + قل فت ديكي مل ند ةبثأ مه لان الو * هل_سرد أ

 ليلحو هن هلدع هزعا ليلذ ريد م ميا لماخ عيصو وا 6# لهاج عيقر الا

 « لابو ف ريغب لمعلاو * لالض مع ريغإ ىأرا « هلهح هاذا زن نع

 ةقادص نم ريخ * لقاعلا ةوادع ٠ + لام كح هلامغتساو * لام بدالا

 لهاا



 1 ا/ ع نساحما نساحأ دى

 وجر ال نم وجرت الق * كرما دسوأ «ء كرش فاخ نم # ناورسش ونا لاقو

 0 نئعا ند هلهاو نام سائلا لهداف 7 كلرنشت نمأي ال نم نمت الو * كريخ ١

 فاخ نم نا # ةيواعم 6# لاو * * هرش نمأي الو + هريخ لمأي ال نم ىلع هروما |
 بصان 7 كتلوص فاش نمي مدع نإ سدقا# لاقو «© + د دويعأ #3 كيءاحلا

 * هرش تيءدتسا دوو * هردص ترغوا ند د ىدالا نإ 2 لاقو 50 كتاود

 الوصفو ةريجو اظافلأ اهيف تعجج باوبا ينام ىلع باتكلا اذه تنئر دقو
 اومدقت رولصو * نايعالا نم ءازع مياشم نع اهتور 9 [عتووم ةريصق

 لقيم: “ زابضتقالا ةبائؤ «: نايصتخالا هوت كلئاؤ:كيشوتو هل
 انالوم سان ةفحن ةمدخلا هذه تامجو * هظفح راق ىلع لهسو * هاظفل

 مالسالا داع ةلودلا فرش كواملا رذف روظملا روصنللا دب ؤملا ديسلا لجالا ريمالا

 دكلم هللا نال نيئفوملا ريهأ فيس نمد رف نى م مراكملا ىبأ ءاامالا ناطاس

 « هتبعث نامزلا_ريغ نم سرحو © كلوا

 مد باواالا ةعمش اه

 4« لقملا ىف باب وف

 يي دهزلا فبل إف

 ن« قطنلاو نايبلا ىف باب »

 . « سفنأا بدا ىف باب ©

 « قالخالا مراكم ىف باب 9
 « ةريسلا نسح ىف بان )

 # ةسايس نسح ىف باب ف
 # ةغالبلا ىف باب وف



 7 ناحل نساحأ 7 1

 انسوفن ند قا اًناطعال 50 "هليل مكتب سس مل دنهلا ءايكح نو هريود

 وا لددلا لضفا اجا مهل لاعف انْ 5 مهادعو مهل ريس نسدو ا:كحوال اًمعاطو

 ىغتسا ندو نراسا نع ىغتسا لكلا نوعا نم اولاعف بركلا لديع ةعامشلا

 | لاق لاق *# بتاكلا دؤملا ىلعوبا # ىنثدحو .٠ ةءاشلا رع نئتسا برا نع
 | ١ ليمو عيز لك نم ريف وه كالذاو ىلاعت ىرايلا 1 ريه نلدفلا رهجح دزب

 لاذ ىوقا..ددعلاب :ئاف ليق .نيدلا ليث وا نيقلا ىلا ناو رشؤتال لبق لاقو
 نع كباب نب ريثدزال ليق هلا ثدحنو + ريدلا لاق ىبا لاعالا ىاف ليق لدعلا

 فكو * هيك> ىف لدع نم نال دوا هفاح ال ىذلا نام ١ ١دحا ىاخحي ال ىذلا

 تايقاو * ايعنلا هل تؤوصو #* قلخلا هعاطاو * قحلا هرسصذ * وْلُط نو

 ىفكو * بولقلا كلمو * شدجلا نع ىنغتساو * شيعلاب انهتف * اندلا ةيلع

 لدعلا لوأاف » اضرا هل هةمعر تداعو + ا_ضرف هةعاط تراصو #7 بورا

 * هيضر ةلصخو * هيكحز ةلخ لكح اهمزليو هسفن ناسنالا أدب نا

 رولا لواو # الجآ دعسو 7 مافي » كءيسر لءعفو # كيه بهذمو

 ْ دعق كللذ لءذ نمو * اهاضر هلاعا ىف عبدو * اهاوه ىلع اهطلسا نأ

 * ماذملا اسهال دلخو + مأن ل اهيسكاو * ريذلا اهبند>و * رشثلا مير

 ةسايس ادب نم لاو نوطالفا نا ليقو * *؛هرزو مظءنو * ,.هركحذ جيف

 طخ“ هسفن نع ىّضر نم © طا رقس 6# لاقو «* هريغ ةسايس ىلع ردق هسفن

 نا د ىنددحو « * هللا ىحولا تايقا اهاوه مهثأ ن مو * هيلع سانلا

 | نمو * ملطا هريغل ناك هسفن (ظ نم لاق نومأللا نا د هللا هجر نايعنلا بحاح

 ١ لضح ام بدالا ريخ نا * عّمأملا نبا ## لاّو * + مدهأ هدجن ناك هند مدش

 # هتالو تراج نم لدع ام اي ناو رونا 6# لاقو « + هربا كيلع ناو * هر كلل

 سضا كواملا ىلع دام # روج مارهب 9 لاو * * هتافك تدسف نم ملصالو

 * * ريد اذا حدي ال نم ءافكساو * ريخا اذا قدصي ال نم رابخسا نم

 1 ىأر نم لع ءوسلا ا لع عع ن :م لاق هللا هجر ىدلاو و ىنثدحو

 هللا هجر قثدحو «© + بلاغ ودعو * بئاخ لماو #3 بذاكح ٠ نطو دسأف

 ١ * هريس ظؤوحم نم نطبتسو هد ظوحم نم ىفكتسي نا ناطاسلل يجب لام

 لاقو



 4 د نساخلا نساحا

 ةيغرلاو * قئالكلا بيذهو * قئارطلا نسحو * رئاعذلا نعصو * رئارسلا (

 ناكو * رايخالا نايعالا هرمصمب ماو * لضفلا راثثأ هب نابو * لدعلا ىف

 * لامعلاو نيفرمصتتملل اهاظن و * لاععالا ةالول انوناقو * را رارشالا ناوداللا 0

 َْ هيلا محار و نب ةسايدلا دعاوو 4وعم يكوسل و نب 5 كالؤا هياع رود

 مظطو 37 بايسالا هيف معجنو 9 روهجا ريد ىف ةيلع لوعلو 7 رولا رابكل

 ةءيرشلا بدأف ةعل سن بذداو ةسايس بدا نايدا بدالا ليد دقو * باداالا هب

 لدعلا ىلا ناعجرب اههالكو * ضرالا معاهم ةسايسلا بداو * ضرذلا ىدا اه

 نال * هيعرلا حالصو * ه.دملا لاكو * نادليلا ةراعو * ناطاسلا ةوق هب ىذلا

 ىقيدحو دا « * هسنا مدع ضرالا برخا نمو * هسؤن ظ ضرؤلا كر نم

 تابث لدعلاب : نوطالذا لاو * هللا هجر ىحرلا نسملا نب نيسحلا ىدلاو
 روأاو مكانا لاقو ٠ لوز 22 ئذلا تياثلا وه لدتا نال اهلاوز روذاو ءايشالا

 لدعلاب كسك 2 يش مه ردنكسالا لاق دوو بردا فسسو بطعلا هادا هناو

 ىلاغُت هللا باقع نوفاحن ال قملا ىلاطو لدعلا لها نال ادحا فا نا

 قدا بادكا اماف مارجلا ىلع هانا هنئباقمل ؛ىسملا هفاخي اًماو متارجلا نم مهتمالسل
 مهدحا عطب لو هاضر اوعبلا اذا 01 9 ند مم ,لع نوح الو 7 لدعلاو

 َ عمم 4 نانو | ءاسؤوز نم ةءاج سوح هنا ليق دوو نأ ه هطغم ْق

 رهط 3 مهذحا لاعف ردو كالا ةعاط ىلإ سانلا عارسا ناس 7 اولاعف

 لاو هئع هللأ ىكر ىبا ىثدحو ٠ هلءذو هن ريس نسدح نم شسشأاو هلدع 2

 ركمالا لك ىف لادتعالاب كيلع كلملا اهيا هل لاقف ردنكسالا ىلا ساحؤمدا لخد

 هطالخا تلدتعا ام اهعته» لازرال ندبلاو نع ناصقتلاو بيع ةدانزلا ناف

 نا ليق اذه نمو كله ناصّقن وا ةدانز هيف لادتعالا ىلع لد 0 هجا دعو

 ردن[ تكصح تن الا نا هلزأ نير ىقيدحو ٠ دودملاىف : ناصف دحلا ىف 5 ةدانزلا

 0 مك وأ ءالأضو ا ْق هصاوخو هراهكا ىلع هه نه نالحر هرم وح ا

 5 دست و رح . الا طخسو امدحا ىذر: ى كح 1 اهل لاقف اهيذ

 نم 0 هنأ ليو دقو ٠ ىع ل قود 1 ىذمي هنأو هيلطنو قملا
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  'ىدح وهو ف
 ريصبلا عملا ملادلا * ديلا ميدقلا * ديدششلا ىوقلا * ديجملا ىلعلا هيندجلا
 قرصمو # هرادقأب اياريلا قلاخ 7 اهديعمو اهتءانو 3 اهديبسمو قئالخلا ا

 دال 00 مثالا ثراوو نب معنلا لومو * مينلا ”ىراب 7 هرادقا ىلع لاوحالا

 واذ الو * راطقالاو ةنكمالا هيو الو * تاغللا هتعن كرد الو * تاذصلا
 7 ود نع نو الو * راهزلاو ليللا هربعل الو * راصمالاو ملاقالا هزم

 اوه الا ريكا الو كلذ نم 52 الو 4 مهسداس وه لا الو #* مهعبار وه الا

 ىلع هدهحا * اباوث لع لكلو * اياتك لجا لكل لعج ىذلا اوناك اعِبأ مهعم
 ْ نا دهشأو #7 ءايعنلا عوبس نم هب لضفتو * ءاسطعلا لي رج نم محم ام

 ١ هدبع ادت نا دهشاو * هتيهولا, افاررعاو * هتينادحوب ارارذا وهالا هلا ال

 ا( ل نم هيغتان» راسثلا باذع نمدنتنملا هلوسرو. * رات قطصلا
 ْ ل 5 كوالا ءالعتساو 03 ةارمتلا راهتشا كعب د ةدحو هدعل رش راهظال هثعلو

 ليس مهيف محذوأف 1 نولمعت امو مههلخ هللاو 1#. وتحل م نودبعل ”ةلاض هما
 سصنو # ةيهعلا ىضثكو #* ةمالا ىدهو * ناهريلا لئالد مها جو 7 نامالا

 ' * نيرهاطلا هت لها ىلعو هيلع هللا ىلك * نيقيلا هانا تح * نيكرشلا
 قتلا مالعا نيراتخا هياصصا ىلعو * ىدهلا ماو * ىبدلا عباضصم
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 ةلمالا فراعملا ةراظن ةصخر تف
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 16 د دادعالا ىف دايكالا درب 3

 لاصخ نه شع شيجلا دناَق ىف نوكي نا جين 6 ناتسراغط كالم ةنوعيدج لي

 ٠ ماجا ةيادهو بامعلا ديصو قعمعلا رذحو ىركلا ةسارحو املا بال:ساو

 نايصحلا مدخلا هتممن مدقو ديسلا ةءوره ىلع لدت سشع 6 خحياشملا ضعب

 نم ءالكولاو دادجالا و ءاب الا ءاعساب ةموسوملا ناقلملا شرفلاو خويشلا ىلاوأاو
 رايزابلاو قارولاو معملاو بيبطلا طابئراو رادلا ىف ماجلاو ناتسبلاو ةمذلا لها

+ 

 ةيضكأت هلصان دحو

 ىلع ىلاعت هللا هجر ىلاعثلا مامالل * دادعالا ىف * دابكألا درب باتك مت
 رداقلا ديع نب نيدلا ّق هتجار ىلا مهجوحاو هللا دايع رفشأ :

 كلذو نيّتيج-ا ملا نم هوف ةنيدب ىضاقلا ىرادلا يملا

 48+ ةئس روهش نم لوالا عيبر رهش طسا واىف

 نيماآ اهماتخ هللا نسحا



 ظ

! 
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 و دادعالا ىف دايكالا در 155

 لاعوالاو ةيثحولا رجلا مول ىفريخ ال ا زوالاو طبلا مود ىف ريخ الو ىناعسلا

 ءاسلاو بيطلاو ماعطلا ناك اًييدلا د دلاخ نب ىي »4 ٠ ةيلبلا سودتلاو

 ةردقلاو ةعقاؤملا ةأرااو ةعساولا رادلاو ”ىطولا سارعلاو نيللا بوثلاو درانلا ا

 * ىعثاهلا ةركس نبا # «* ناوخالا ىلا ناسحالا ىلع
 ا أسهم ذا رعلا سدح باعت ينس دي نطاصف ند ىدنعو لو مويلا د 1

 * .اسردوا بتكلا ىف اهلمأ: نا * ةمدقم اهنم اهتافاك فورح .> «
 * ' اسكو عان سكو بايكلا دعب * الط شأكو نوناكو سنكو نك

 اساو ىب مثلا اذه فعحجا لوقا * ىترت مل ثلا لابج ىنتعوولف'
 ءالاو منغلا مل ةطنخلا ريخ ناممالا ةكوامم ايدلا تاذل * نومألا

+ 

 نم نسا ىلا رظنلاو ”ئطولا :شارفلاو ةبيطلا ةئارلاو عانلا بوثلاو مثلا
 لام نفذ اهملظنو لاجرلا ةدداحتو يش لك

 نم ناحعو نوعرو نم ع هيت نة ولحم ال دبل 3 عوشش# نب ليريج 2

 نم ىنرغمو ب كبيص ند ىفّوكو لدح ند ىرصلإ و 'هلذغ م ىطساوو نوح

 د ظحاجلا # * لهج نم ىداوسو قزن نع ىريطو مؤل نم ىزوخو لح

 و .ءاملاو ضرالا كتطاق م # لءه لع ال ىذلا نا دي

 1 وى ءانطولاو بوذثلا عانو دي 1 ءامو جلو ريخ د6

 0 ءاضولا ه>والاو ييطلاو * عاف لاحرلا ثيدح ُ ظ #*

 / راصقلا ىفبحتلاو لاؤطلا ىف جبؤهلاو مدلا ىف ةفخلا ةعست ىف ةدوجؤم ةعست

 ' لقالاو نايمعلا ىف ظفملاو سرها ىف ءاكذلاو لوألا ىف ةحالملاو ةعبزلا ىف ل نلاو

 ْ بويع ةرنتشع ةيف كلم د ريعلامذ ْق مه فعل و ٠ حيرعلا َق طاشنلاو زوعلا َْق

 | يحشنو لازنلا ءاركسجوو ندلا لو رمعلا مدهي بيعلاب دزا راج ىف تناك ول
 نحو لجالا برشو قراطلاو قشاعلا محل و ناتكلا ضرةرو ناولالا

 | ددع نع لكس < ىلصوملا قادما #6 ٠ قراسلا ىدهيو معلا دسشبو ءاملا

 ١ ةعيسو ماحز ةدسو ماع ةعبراو ماظن ةثدلثو مد نانثاو ع دحاو لاو ءامدنلا

 ٠ مهريضو مه يس ند هلئأب ذوعل هرمشعو سيح ةعسلو قوس ةيناعو خ11 م

 كن وويحح-



 ليك د دادعالا ىف دايكألا درب 6

 دوسملاو . ةدسغم .ةئاَخ ىهو هنأ رمال بمحو: هل ببطال ضنرمو فلتلا هلام
 لقاعلا اهب ىرتعي لا صخ تس د* سق نب فن>الا آل +١ دوقللاو

 ريغ ىف ةيطعلاو ببس ريغ نه بضفغلاو عفن ريغ ىف مالكلاو دحا لكب ةقثلا

 * ودعلاو قيدصلا نيب 'رييَعلا هلقو دحا لك ىلا سلا ءاشفاو اهعضوم

 ههنعو سرف سأر هسأر ةعبس نم هبش دارجلا ىف لوشن ناك *« كامسلا ننا لي
 ةيح بنذ هبذو لج لجر هلجرو رسن حانج هحانجو دسا ارذص هردصو
 سائلا دعقو ضاع نم 4 لهس نب لضفلا هى فا برقع نطب هئطنو

 ةيقثو ةدحلا ردقل ةفرعم اهنك لاصخ عبس ضرملا ىف نا لام ةيفاعلاب هوأئهو

 ءاعدتساو هللا فطا راكحداو ربصلا باوال ضرءتو بنذلا صبدتو مسجلا

 ه6 ىمعلا حدم ىف ىعررللا توقعي وبا 8 + ةقدصلا ىلع ضو ةيوتلا

 ظذملا ةدوجو سيكلا ةوقو نهذلا ءافصو ىأرلا عاّمجا لاصخ عبس ىبعلا ف لَو
 بونذلا ىلا ىعادلا رظنلا لوضف نه نامالاو قوما نم بجاولا طوةسو

 ضوعلا نسحو لاق ريصبلا ىلع وا اهنعو ءاضغبلاو ءالقثلا ىلا رظنلا نادّقذو
 مهم دحاو لك هتيب لهأ نم ةعبس هيلع َس 3 ةقياخ 0 « باوثألا راد ىف

 واو ىداهلا نب سابعلاو ىدهملا نب روصنم هيلع يس لكوتملا وهو ةفيلخ نا

 دهتو مصتعملا نب دج-او ن ومأملا نب ىسومو نيمالا نب هللادبعو ديشرا نب دجا

 ىف ةحابصلا #* ىبارعالا نبا ## * كواملاو ءافاكلاىف هلثم فرعي الو قئاولا نا
 | لاكنيعلا ىف ةحالملا دّقلا ىف ةقاشرلا فنالا ىف لالا ةرششلا ىف ةءاضولا هجولا
 تالاد عسن ايندلا 6# ىرهصلا سابءلاوبا 8# * ناسللا ىف فرظلا رعشلا ىف نسحلا

 "ع بديطلا نود.ع 23 * سدو مسدو ةبادو رادو رازدو مهردو ةلودو نذدو امد

 لسغي نائشاو ناحيرو ىولحو ةهكافو بارشو ماعط لاصخ رشع ميطبلا ىف

 يشي # ديبعلا نبا 6 * ةرونلا ةّتار بهذيو ةرسثبلا نيو نعسنو ةناثللا
 ددع رار>الا نكيف سائلا نم سا:جا ةءيس هنادعا ىلع رهظتس نا كلل

 هركحسع تاره ليلاو هدنج ناكرا ليدلاو هشيج ء انما بارعالاو ةكلم
 * هنادعا قويسل اًفلغ داركالاو هعالق سار> دئهلاو هباغعأ صاوخ كارثالاو

 لوس هتمعم ه6 نيكتكس نيدلا سصان نب سصن رظاا ونا شيجلا باص



 ةطخد دادعالا ىف دايكألا درب د +١

 فيرش لجر فصو ىف ةنم نسحا لق ملام ن :نازحلا ند اراب ا مس ف

 ناخدو رأا ديزو درولا كودو سوواسطلا لجر نالف سفنلا عيضو لصالا
 سه لاو>اب لسوتلا ىف د ىراذاولا دعس وبا 96 + رخلا راهو راثلا
 ذاتسالا هللا داانا داحاو ميسو ةيلع هللأ 3 ىلا عم ةراوصلا صاوخ نم

 + قحبه :ناحسحو ا لاليو هتمدخ سناو هسا .ةريره وباو هيب ناطس

 | مود ىاو اولاقف مويلا مركت مركب اولاعت هنامدنل اهود لاق آي ىورهلا نسحلا وبا 0

 لكأت لاق فيكو اولأق مركلا نم ال مركلا نم مركتن ىلوق لاق انديس هيف كال

 دق نوكحال بزب لمتنو ىنعلا برمثتو ةيسيد ىول>و ةيمرصحو ةجايكس
 اضيا هنابضقب دقوتست نا حش مهضعب لاقف هءفانمو مركلا قذارم انيفوتسا

 مهموإ باطو هلك كلذ سحأ و تدودحو ا لاق مركتلا ملول

 د ىولعلا ايطابط نبا

 #* فشرا بيطلا ىف ىف اهنم كشرف * ةسجن كنم تلح ىم ةسجل ىفو *

 ىفنا ىف كفرعو ىذا ىف كتوصو * ىدب ىفكسللو نيع ف كهجوو
 *6 ى سبا 0 داو «ٍ

 2 ناكما قلوا مهلا هب ربع نأ دي اهذاف اهاوس م رّئعلا الو

 ناوخا ةعلطو نا 2-0 1و هي ىفيذهم قاسو ناحرو حارب ديك

 4 هع اضيا دشنلاو د

 2 تودو نماو مسج هعصو د ندو لعع ىنتفي مل اذا د

 توفت *ودل *تتسا اه اذا“ * :اراشخا م أوسا قلخ الف :

4 

4 4 

 ص

 هللا دربعو هللادبع مهو مهلثم رب ملو اديدش ادعابت هروبق تدعابت ةوخا ةسجت

 ظ

 ريقو فئاطلاب هللادبع ريف بلطملا دبع نب سامعلا ونب موو ديعمو لضفلاو
 دنقرعس مهو ريقو ة.قيرفاب ديعم ريقو ماشلاب لضفلا ربقو ةئيدلاب هللاديبع

 مد سماخلا بايلا جم
 دي دادعالا نم ادعاصف ةعبسلاو ةتسلا ددع ىف

 ىلع ىناخي رثكمو ىنغب دهع بيرق ريقف نزلا مهئطخن ال ةتسا د ميكح 237

 هلام
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 ١  دادعالا دابا درب #

 تالت وا ورك: نا ' اشم ال لاوطخ سجد ا كد: د## ٠ نيلاعلا بر هلل
 شب ملو ةدعو جرب مل ابوذك ناك اذا هناف نيجلاو دسالاو ةدملاو لدلاو بذكلا
 دحلأ يعم مل الي نأ اذاو قودللاو ءاحرلا ىلع رود كلما صحاو هديكو

 ناك اذاو الا كارلهأ ةردعلا ف ةد> اذ نأك اذاو ةعباض زيصن الي ةكايلاو

 | :أرخا انابج ناك اذاو اذه نم سانلل د.الو ايلو عنطصن ملو ادحا عفري ما !دساح
 ةسجل نم ةسجن يكس د رهجن رزب 96 « هكلم هلازا ىف اوعسو هؤادعا هيلع
 مالغلا نمو ةواللا ةيراجلا نمو بصملا .فيركلا نمو بشعلا عيبرلا نم

 نئشلا نم سجن ' هي !ىروثلا نايفش # . ٠١ ضايقنالا ثيرغلا نمو ةسايكلا
 هي ردح رز 9+ «٠ نسما ديو رتولاو.ن وغلا اتيكرؤنايرقلاو ناتملا سلا 0.
 ِتاَكلل حاؤلاو ةدعبلل لجرفسلاو ديكلل ناهرلا ءاضعالا نم ةسؤلل راها نم ةسجن
 ركس ةدجخ ركسلا * ىوتتلا سنوي © .« ةناثيلل عيطبلاو لايطلل نيتلاو

 هيظِن دقو .ةنالولا كتخمزرو:ىقشعلا ركسؤ لاما ركشو ةبارتسلا ركل
 لاعذ عاش

 #4 ناهز ال ةض رع راض اهل ءر 1 مم نسجل تاركحرس 5

 01 ناطانسلاو تتارعشلا ركسو م و هئاذلاو لاملا ةرككس *

 هلوق ىف ةسداسلا ةركساا نم اهلئاق نا دهازلا ىسلا هللاديبع لاقذ اهتدشناف

 عاتم ”ىاهل ليق # باشخلا نيرذا 6# » قدا تولاةركس تراس
 روحا مالغو رجا ذيدنو رفصا خطو رهزا' فيغر لاقف كيلا بحا اييدلا

 بارسشاا درب لاسصصخ سم ءادغلا ةركابم ىف  مججباشك 4# *. رعا سدكو

 ظ ىلا هرشلا نماو ةهكنلا بيطنو عوجلا بلك نيكست ىلا ةردايمو تايذلا "هلق
 3 ةءارق ةسجح نم ىلا صغبا يش سيل 6 قناغصلا ىلع وبا «  'كريغ ماعط
 89 اما ناضعأت عيشو و ريكتم ةيؤرو ناكاؤم ىلا وعدا نم:عايشماو ىذا

 | الا وه اه ىون غلا نسما ىلا ىف لاق © ىسلا نسما وبا اي © للأل
 وبا د ٠ فما ةاصحو حدقلا ةباذو مقلا ٠ ةرعش و نمعللا مظعو نيءلا ىذَق

 ةردو ةدالقلا ةطساوو ةديرجلا لواؤ ةديضقلا تنم نالف + ىزراوذلا رك
 هلو“ *“ لكلا ىلع نضغبلا ليضفت ىافل تالك سمخ هذهف:ةقدخلا ناسفاو للا

)1( 



 د دابعالا ىف دابكالا درب 0

 * هريغل كلذ قرعبالو ةيقر هن كلاا دبع نب ماشهو ةدعس هش كلملا دبع

 '0003] ةسرللا زوعلا اهل لام ناكو مهل ل ناستجا قرا اهل ةأزما ظ
 ةياالهلا ثراخلا تنب ةنوعم اهل تناك ةظاحع تم دنه ىهو اراهصا سانلا |

 دبع نب سابعلا دنع ثراخلا تنب ةيابل اهتنيو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع

 دنع ا ىبأ نب رذعج نع سبك تنب ىلس اهني و لضفلا ما ىهو بلطملا

 06 هيلع هللا ىلص ىنإاب 8 ١ نم لوا ٠ مهنع هللا ىضر ىلع دنع مث ركب ىبا

 نمو ىلع نايبصلا نمو ةثراح نب:ديز بارشلا نمو ركب وبا لوهكلا نم ةعبرا
 ناععو رو ركب وبا ةدبرا علصلا ءافلخللا ٠ هيف الخال ةجحيدخ ءاسنلا
 نيعججا مهنع ىلاعت هللا ىطر ىلعو

 مد مبارلا بابلا زج
 7 02 ددع ىف 2

 هيلع هنعو * كتوم لبق كتايحو كر لبق كانغو كلغش لبق كًغارفو كيعسلق

 ةوعدلا ةباحاو هزانجلا عيدشد و ضي رملا هدايعو مالسلا كفو يي نموملا قح مالسلا

 هلقو ناطاسلا "هلق ىهو لالجالا ةلبقو نيدتاولا لبق ىهو ةمر د "هلبقو دلولا

 ىغلاو جملا نسملا ىهو ريدقتلاب اهنم ةسجنو ةعانصلاو دعا ةىراز

 كواملل مسرلاو نيك ذملاو رافححال زاكنالاف مكحلاو ةئسلاو لاثملاو مسزاو

 ا و نيِنموملا و نيلسملل ةزلاو نيواودلا باعكاو لامعلل لاثملاو نيطالسلاو

 هلل

 0000 ا
 ا نب دزبو نة هل لب فايل 3,4 نإ نايلسو نبه هنشن كلما ديع نب ديلولا هيلا ا

ْ 
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 ١ ةلبقرهو ةجر ةلبقسجخ لبقلا # فلسلا ضعب نعو 6# * سطاعلا ترعستو

 | راكنالا ىلع ةسجن ىلع ىرجن 7 اندلا روما ر آ د « هلاو رّدذلاو

 ظ كوكو كمره لبق كبابش سجن لبق اسجن منتغا 6 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا 9 ظ

 ْ 4 مهضعب لاقو دل 4 « أ رملا "هل 3 ىهو ةهوهش ”هل.دو دوسالا رتل ا كيعل

 ا لكحالا اي ةداعلاب اهئم و اهحو رسشنع 0 ىلع ىرخح ايندلا رومأ



 ٠١ه 5 دادعالا ىف دايكالا درب 0

 مز نسح توصو معصف دوو * 2 هحوو ميلا جي

 د راطظلاو لابقالاو منح او معذلا دب ةعبرأ تاع اع كتدعسأَو دي

 * ىررربيلا نسألا وبا«
 * اهاجلاو ناطلسلاو :علاو لاملا * هفؤرُشا رولا سابل نم نتوسك

 *« ىتسبلا مفلاوبا
 + مالظإ هءايض ناجعملا مع مانالا ىلع لصف هل مو #*

 * ١ ىماه فرط لثم لطه؛نزملاو » ماه بلق لثم قة قربلاف

 # مادع ل ادرغ ادرغمو * افرشتسم ارظنمو بيلا هجو 3

 7 ىعماهلا ةركس نبا د

 0 هعذربلا ىلع فيصلا ىف مونلا * هعبرا اهلثم ام ةعبرا 0

 | دع هوت 1 قعد و * هعرزو ىلع نياحلاب نرشلاو "5

 3 ىورهلا ىدزالا دج َّ روصام ونا د

 دي بات ىف هن>و درولا ند دب تدع 3 رد قركحداو د

 (اا# 20 باضضرلا رجخو دودخلا رخو * نوُوِلا رهو ناندلا ريك 20#
 ظ © تاداص عبرا عجج ىف باتنكلا فلؤم

 + هعيرالا عابطلا ددع ىلع تاداصنإ ىضرمأف ىنضمرا ناضمر

 وى هدوم ىلع ا دودصو ةبايصو د ىعراا ىب رود ءاردصو موص د

 © تانيش عبرا عج ىف هلو 8#
 3 ةيشم نع 1 2 ىلع *« نياح ىلاح تانيشو سل 0

 | رجس هب ىلءشو هيف ىرعشو * هأ ىركحشو هيلا قوشف دب

 د6 فراعملا فئاطل ىف 00

 ا حوزت نافع نب نائع نس 3 لإ هللا دمع وه ءافلكلا 2 ةعبرا هيلا حوزت لحجر



 دي ذادعالا ىف دايكألا درب # 4
 فاكس

 مدنلا ع مهنرشع نسل ير ا + تام اذا تدلا نذدو تكردا اذا تنبلا

 0 ةعبرا © * قرت اذا لفاسلاو هناتلا نغلاو قجحالا سيلجلاو ديرعملا
 ٠ مار 9 ءاضماو م. مدعتو نيمالا ءافكتساو نردلا ظدح #2 كلم اهعم

 مظو ةهشلا ثبخو ريبدتلا ءوس و ريوولا وس 2 * كلم انهعم تيس 39 ةءدبرأ د ْ

 نم لوفغلاو طوسلا ٠ نه لوههلا 4 ةعيرأ ن 1 طك ةعيرأ د . ةيعرلا 0

 ف مركلاب تثعءيرو ىنسحلاب تالثو دب ىلعلاب تي ناسا تأاح 0

 ل ىلا ةمص ىلع لدت ةعبرا 92 * للعلا نم لوكالاو للزلا نم لوحتلاو طلغلا

 لدتسي ةعبرا # ه دادبتسالا كرو داهتجالا طرقو رمملا ظفحو ركفلا لوط
 ةنهادمو ءارآلا دادّجساو صرفلا زاهتناو صصقغلا عر #* ءاهدلا ىلع اجمع
 ءادعالا

 د م حا

 * بابلا اذهب قئاللا رعشلا ىف #*

 4 ساو وبا 2#

 د نددو مه لكل و ةيهذم ةعبرأ دب

 د نسكلا هحولاو ناّسلاو ةوهعلاو ءاملا ١ ص

 4 هرخ#
 دج نسهلاو نيسملاو ىصولاو ىنلا بح دب

 د ىزراوملا ركب وبأ د

 70 ليدآلاو نسشلا هبكح هي ريس < الداع“ تورم قف ءالتتق ءىطقاس-- هل |
 |ا* بحت ةعبرا سأكلا ىتادن ريخو * ىهنلا اووذ كولا راعس ريخالأ »*« |

 د لبعد 4#

 | دع مع 2 تمدقو ىنع ال ترخاو د قجاح تينتعاو ىرمأ ترسساو د

 | * مهتم دولا اذانرصصق نى ناو * اندول لعام انأفاك نحن ناف ه«

 ظ 3 بتاكللا نب دجحا ركب وبا د

 ظ د نءزلا نقورص ىجزا نما عبرا ْق تاذاذللا نأ د

 بارش



 ا د دادعالا 6 دايكألا درب يّ

 م50 لصف يي

 5 ءاباجالا, ت لا

 ظ غو يح نلكأت ال اعبرا ىنع ذخ لاق 7 جاجا تدبط قوداي 0

 / *» كنه ذخأي نا لبق ماجلا نم هو نية الو عاجلا ىلع نهزاكتت الو
 ' ماسعطلا ىلع ماعطلا لاخدا رمعلا مدهت عبرا ا غوشيت نب لي ريج

 ٠ زوهتلا حاكنو ماجلا ىف عنغلاو قدزا ىلع برذثلاو لوالا ماضها لو

 ظ اذاو ةرغرغلاف عامدلا ْق ءادلا ناك اذا ةعبرا حجالعلا 1 هب وسأم 31 ىد دى

 ١ ءاعمالا ىف ناك اذاو لاهسالاف ايلعلا ءاعمالا ىف ناك اذاو *قلاف ةدعلا ىف ناك

 ظ رظنلا برش الو لكحا ريغ ن م ىذغت عقر را آي نودبع 0 وه هود ىلوسلا

 0 ةّئيطولا سرولا س سس اًرفاو ءادغلا كلعل مونلاو هن هنف "5 ةتار مشو نسح ”ىشلك ىلا

 | هجوو سمثللا نيع ىلا رظالا ررضضلاب سفنلا ىلع دوءثو رصبلا رمضن ةعئراو

 أ ١ ماعطلا هلو ىف مسجلا ةحار دج ةرق نب تدان ٠ ىلعلاو ىجرجلا نا ودعلا

 *هإو ْق نادمللا ةحارو ماعهالا "لذ ىف ناعلا ةحارو مان ع "هلو ّق حوزا ةحارو

 مالكلا

 م5 لصف أريج

 6 اهباعصأ معسل مل تكنو درغ ىف لم “

 ركحذ نم ناو ربخ نم نذاو رظذ نم نيع * ةعبرا نم عبشت ال عبرا 9«
 ءاسألا بحه هنكلها لجر ىف نوعجا اذا ةدبرا © + رطم نم ضراو

 ىدنجلا ةيونو ىصخلا دهز * ةعبزاب: نآبتت ال د « رامعلاو راو ديضلا |

 عرضلاو عرزلا #* ةعبرا لاعالا هوجو *  ثادحالا ةيوتو ءاسنلا كسنو

 * نبللاو ضيبلاو كمشلاو ىمللا دي ةعيزا مادالا ف ٠ ناطاسلا لعو ةراجضلاو
 نم ةجاملا دنع عوضملاو بارغلا نم روكبلا #* ةعبرا نم ةعبرا اوللعت دي
 الا ةمومذم ةعبرا 96 ه لغلا نم.توقلا: زاخداو نيل .ه تسارلاو +
 خحوزاو نوكيا ذل ةصرولا زاهت يبه كنا اد دايعبامعلا ضر 9 5 ةعبرا ْق



 ه6 دادعالا ىف دايكالا درب 9 لدفن

 ىخب قاحماوباو فسوب نب زيزعلادبع ىنعي مساعلا وبا ذاتسالاو ديجلا

 ةعبرا توملا 4 ىبسدقلا رمصن وبا #9 + عبارلا تركذل تش ولو ىباصلا
 هك ىباط11نايلس وبا 8# ٠ اييدلا نم يور مث لزرعلا مث ةئاعشنا مث قارفلا
 | دانس اهجو تبر اذا تانآ عبرا تركصذ لاوحا عبر | تيأر اذا

 تركحذ انسح امالكح تلو تعع# اذاو نيعلاخلا ٠ نسحاأ ىلاعت هلئا لوق

 هللا قلخ اذه تركذ ليقت' عم تلكإ !ذاو: :نودصيت ال مننا ما اذه رهسفأ

 | ىذلا نابي تور ؟ذ ةياد ت.هححر اذاو هنوذ نم نرذلا قاخ اذاه قورأف

 تاراما نم ةعبرا 6 ىركسعلا دهجحا وبا # * نينرقم هل انك امو اذهانل رمح“
 ولغلا كرو سبام .لك نم عينشلا قوتو ىفرطلا راصتخا و ةدصلا زظذ> لقاعلا

 حاتفملا لج ةءورلاب بهذت عب را # نايزرملا نب رصن وبا 6 * بهذم لك ىف

 * شارفلا ىف لوبلاو عانضيلا َناّمك كرتو ككسلا ىف ءاسنلا :ةداحم و مكلا ىف
 لاطو هغقس عفتراو ةنعح عستا اه ةينبالا ريخ هك .ىباصلا باطخلاوبا #

 أو هرظنم ندسحو هتار باتل اه ةيعطالا ريخو + هاضوتم دعبو هلخدم

 ' بلقلا سيو مغلا ذليو نيعلا قوري اه ةبرسشالا ريخو * هٌواذغ داجو هبعط
 ةيسل باطو ةسه نو دجمست قرو 4 قدام با.ثلاريخو سفنلا شعنو

 ” ماج قاف جل

 6 ةعبرالا ىلع ءاسنلا نساحم ميسقت ىف 3“

 عيراو * راذشالاو نيعلاو بجاحلاو سأرلا رعش دوس عبرا ةأرما ف نوكي نأ ىتبني
 ناتفشلاو ناسآلا رج عبراو * ناّواسلاو بئارتلاو رافطالاو نانسالا ضب

 عبراو * بوقرعلاو دعاسلاو قنعااو سأرلا ةرودم عبراو * نانبلاو ناتنجولاو

 راو ةرسلاو حيرفلا ةدوض عبراو + نذقلاو ردصلاو نيعلاو ةهدملا ةعساو

 ١ نعلا ظالغ عبراو * نامدقلاو نافكلاو ناسللاو ىلا راغص عبراو ٠ خاودلاو

 ٠ عيصالاو ةفشلاو فئالاو .تحاسملا قائد عنراو * دعاسلاو ةبكرلاو بكراو

 جرغلاو طبالاو مغلاو فنالا ةحتار ةيط عبراو

3 



 ليف د دادعالا ىف دابكالا درب دي

 لجرلا ىلع تءّتجا اذا * هريغ 6 * موبلل بارغلاو راغلل رهلاو يعل ىزابلاو
 * ةيشدلاو القلاو "هلغلاو ةيرثلا ديرولا لبح نم هيلا برقا فلتلا ناك عبرا

 ماع كلذف ىرد. هنا ىردبو ىردب لجر ةعبرا. ساثلا # دج نب ليلخلا

 ىردب ال لجرو هوركحذف سان كلذف ىرد, هلا ىردب الو ىرذب لجرو هولأسأف
 ال هنا ىردب الو ىردب ال لجرو هودشراف دشرتسم كلذف ىردب ال هلا ىردنو
 ءانئيلا عبرا اندلا د ىشرعلا هش هدام نءا د * هورذحاف لهاج كالذف ىردب

 ندلا ةعبرا نم ليلق ال ه6 بطلا نب دجلا © * ءانغلاو ءالطلاو ءاسنلاو

 ىف ةوالملاو فئالا ىف نسما ا ىبارعالا نبا # * كالملاو رانلاو ضرملاو

 ءايشا ةعبرا تيأر 4 ظحاجلا 8 ٠ ناسللا ىف قرظلاو فلا ىف ةحالملاو نيعلا
 اوجر## نا ىلا هيف نم ديعاوم ذخأ.و ماجا ىف لأسن الئاش تبر نولثم راو

 ىلا ةئسشب 2 اماه أ رو اينما ايايصلا و نارقلا نايبصلا عيا نعم تيأرو

 نا ىلا مهسوؤر نع اوعضو اويعا اهلكف ةزانج نولم< نيلاج تيأرو محا
 ةيذج عاونا ةعبرا ةيذلا د ىبرزكلا فلد وبا # * ربقلا ريفش اوغاب

 لاع هجرذغس) ام فنعلا ةيزخ فعض ةبذجو فطل ةيذجو فخ“ ةيذجو فنع

 ةيذحو نوككذلاو نورخاسلا هذخأب ام فلا ةيذجو هتاوعاو ناطاسلا
 * نيكاسملاو ءارقغلا هذخأب اه فعضلا ةيذجو نوئثملاو ءارعشلا هذخأب اه فطالا

 نافوط عيرالا انالبلا مهو لع هللا طاس لاذ 2 ىلع اعد * ءاغببلا جبرذلا وبا ©
 قم ةعبرا * ءانيعلا ونا “© + دوت ةةعاصو داع رو طول ةراكحو حو

 * سشن اذا راموطلاو سدكح اذا راءدلاو ردع اذا ندلاو رمصق اذا بوثلا

 ةداسلا اهب فصوت ال حدامملاو نساحلا نم عبرا * ىناكسالا مسالا وبا «
 ةباحيلاو ةباتكحلاو فراظلا ناتذلاو ثادحالا اهب فصوب اًماو رءاكالاو
 حجارسسو ”ىطب لوسر ئضن ةعيرأ 6 ىزرا ومطلا ركب وبا ## ٠ ةماهشلاو

 35 ىضاعلا ةعيرق نبا د 4 ف يم رظنتللا ةدياقو ىرخي ال إفو ىئخِب ال

 طرشو كتايرج هيلع لّمْشا ام لاعذ اًعَملا دح نع ريزولا ىلهملا ةرمضح لئس
 + عزا دودح هذه كتاوخا هيف كيعالو كنئاطاس هيلع كيدا و كماح هيف

 نبا نعي سدن لا ذاتسالا ةعب را رصعلا باتكح * دابع نبا ب>اصلا



 دي دادعالا ىف دابكألا در 96 ل

 نم لكحأب نا ءرملا ةداعس نم همالكح نمو + تارولطملا ىف ىنأتلاو

 ٠ هرعش نم هيذب نيب غلو هزارط نه سابو هجاتث نه بكحر.و هسارغ

 مورحم صيرخلاو موستم قزرلا اعبرا ىنع اوذخ #* ىب نب رفعج 9“
 الا كلملا ىما ملي ال # لهس نب لضفلا #6 ٠ مومذم ليذلاو مومغم دساحلاو

 ةعبرا * بهو نب ناولس # هى ناوعالاو رسلا ناّيكو ىأرلاو لاملا ةعبرا

 رشبلاو رُعلا ىلع رونلاو نيرعثلا ىلع مجصلاو رانلا ىلع ناخدلا ةعب را ىلع لدن

 ١ ةءورمو ةنس لاصخ عبرا بيطلا ىف * ىمثاهلا نايلس نب رفعج 4# « مركلا ىلع

 ةعدلاو ىنغلا عبرا سانلا تايواطم * قداصلا رفعج # + ةءفنمو ةذلو

 هد مل لاملا ةريكح ىف هبلط نذ ةعانقلا ىف دوجوح ىغلا اها :رعلاو مهلا ”هلَوو

 زعلا اماو اهدجي مل هلقث ىف اهيلط نذ لقثلا ةفخ ىف ةدوجوخ ةعدلا اماو

 نب ىلعوبا أ + هدجي مل قولخلا ةمدخ ىف هبلط نذ قلاخلا ةمدخ ىف دوجوف

 ةذلو حاكتلا ةذلو بارمثلا ةذلو ماعطلا ةذل عبرا ايندلا تاذل تاهما د :هلقم

 ةقشمو بعتو ةكرحن الا اهزم ةدحاو لك ىلا لصوب ال ثالثلا تاذالاو عامسلا

 بعتلا نم ةيفاص ترثك وا تاق عاملا ةذلو اهنمرثكتسا اذا راضم اهلو
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 رغلا كار عهسفنا نع بحا مهيلا لاملا ةعبرا © ةنمدو ليلك بحاص

 ةيللا دياّءس ءاوملاو ةقرسلل كلملا ةنا رخ ىف بقانلاو ةرجالاب براحلاو ةراجصلل

 ْق رطمو سعثلا ّق حارس دكا ةعبرا اضدا هنعو ٠ ةيدهلا ىف ان

 عبرا ّق نوقرعل ةعبرأ اًضيا هلعو © ناركس دزع ماعطو نيئع دنع ءائس>و نكس

 قيدصلاو ةثارخلا ىف ثارلاو .ناديملا ف سرفلاو برها ىف عاجشلا لاو>ا

 ملل بئذلا ةوادع عبرا ةيعيبطلا ةوادعلا اضيا هنعو + هيلا ةحاملا دنع

 ىزابلاو



 | * دادعألا ىف دايكالا درب 4

 للا عا : 2هءل 3 و دمبق عبرا تعا نمو وى فك 0

 © ءانسلا ْق ةحاقولاو ءاعلا ىف دسلاو ةاضقلا ف بذكج لاو كلواملا ْق

 نم كنع لدع ام كري مل نهتيطعا اذا عبرا  ناورم نب كلملادبع

 * نومأما 6# * ٌدناما ذغذ>و عبط ىفافعو ثيدح قدصو قلخ نسح اييدلا
 ناك اهاها فحل نكي م ناف ةعائصو ةعارزو ةراحمأو ةراها ةعيرأ ايدلا رودمأ

 نسملا ةباثاو ةريسلا نيسحت ةعبرا اييدلا دع لوب ناكو + سائلا ىلع الك
 ةعبرأ ا رهاط نب هللاد_بع نب دمت 6# ةكلملا ظؤحو مولظملا فاصئناو

 ةسافنلل رهاوجلاو: ةبهتلا ينل مهاردلاو ريثاندلا اهيلع متللا نم ىبكسي ال
 نب هللادبع نب هللادبع 6# + طايتحالل ءاودلاو لازئالا نم ةنايصال بطلاو

 ديدحو ةئسلل قيقعو لأفلل جزوريفو ةيقلل توقاب ةدبرا متاوللا 6 رهاط
 لاملا حالصاو ىفافعلا عبرا ةءورملا 6# نايفس ىبا نب ةيواغم 6# « زرعلل نيص
 ىلا رظنلا ايندلا تاذل نم م عبرا 0 ردم ملأ هد ٠ لأ ل ةناعاو ناوخالا ظوحو

 نوصتلا نوعللا ةيفقالا عفصو ةضيغبلا "هليعثلا حازرإلا مشو زمبدلا هو>ولا

 رارحالاب نسحب ال ا حون نب كللادبع ا ٠ ةضريرعلا "ةليوطلا ىعللا قلحو
 مهل سالو نالغلاو ناوستلا سابل ن .مامتهناو تاعبضملاو تانواملا سل ةذا

 ىباتعلاو ىزورملا م لاو ا علا ىراذاولاو ىروناتلا وحلا ةعئرا الا
 0 5 .٠ 3 .٠

 هودع ع هرمأ ى 6 01 ءرملل 060 8 لودع نب ممماربا لإ دل 00 9 ىسرافلا

 هجالع لوا ىذلا جارملاك ةفشاكملاو ديدححااو لزبلاو نيللا هجوا ةعبرا ىلع

 ىلاف اث اًمنش نغي مل ناف طبلاف محب ١ ناف ليلدتلاو حجباضتالاف عقب مل ناف نإ سئل

 ا 3 دو ناطليبلا 5 ٠ معلاو برولا لءع ءاودلا رخا وهو

 كلملا تاقث قدوا اونوكجري نا ينيش ةعبرا تعمم“ لاو ثيللا نيد# رصف اب

 قاسلاو خابطلاو بيبطلاو ري زولا

 م20 لصف اجو

 اي ءاريكلا ةداسلاو * ءارزولا عا ىف 9“

 لقعلا ةدوجو ظفحلا ةدوجو ةقلحلا ةمالس عبرا ةداعسلا * دلاخ نب ىبح 9«

 ع3



 د دادعالا ىف دايكالا درب ١

 د نموعست نأ هّوح نم ىعاشو * ةقمحلأا طس و دش رعاشو +

 # ةقدشا نأ ق2 نم عاشو #3

 اذا ىثعالاو بغر اذا ريهزو بكر اذا سنقلا ٌوماف ةياهاجلا ءارعثللا اهأو

 نب ديو ريهز نن يبهكضذ نوفرمصلا اماو * سهر اذا ةغبانلاو برش

 قدزرفلاو ررحت نويمالنالا اماو "© ةيطِللاو تباث نت ناسحو .ةعّير
 وناو ةيهاتعلاوباو درب نب راشبف ةعبرالا نوثدحللاماو ٠ ىباطقلاو لطخالاو

 ىارخلا لبعدو ىزرتلاو مام وباف مهدعب ةءبرالا اماو دياولا نإ سمو ساو
 مجاشكو ابطابط نباو 'ّرعملا نناو ىبورلا نإاف نودلوملا اماو * مهلا نب ىلعو

 . ىتالسلاو ةتابن نبا مهدعب مث ىدلاكلاو ىرسسلاو سارف وباو ىنتملا بيطلا
 ' ةديبعوباو ليلطلاف برعلا معا ودتاك نيذلا اماو ٠ ىناذمهلا عيدبلاو ىتزراوملاو

 . ىدقاولاو ىلكلا نباف ب:كلا اوكلوم اهاو * ىراصنالا ديز وباو ىعع<الاو

 « + كلنرد ناو ةيلتف ناو ظحاملاو كدديع وبا مهدعل 3 ىئتادملاو هلع وباو

 | ةفوكلا داتساو ىازوالا ماشلا دائساو ىرهزلا ةئيدملا دا داليلا دناسا امآو

 1 هياعىنلا ليمعسا مأ رجاهف ءاسنلا تاداش اماو د او ةرصملا ثلكساو نويعالا

 عممع“ نك عبرا ءاسلا ىجعكالا لاو دقف عبرالا ا اماو 5 مالسلا اههيلعو

 ظ [ئيدح تع نهنمو عئرعلا نه:هو عمد الو قرشت عدعدص نوهذهو عفط الو سكن

 ةلبالا رخو قشمد ةطوغف ايدلا هزناهاو ؟ اجلا عئرعلاو لاق عرما لح

 ةسنك و َُ 0 ةرانذ اهسينبأ بئاخ اهاو 0 لور عم كلعسو ناوي بعشو

 ) لد عسل ريشدزا مأ اذاذر> ( ةرطنقو قسمد لوحعشستو اهرا

 دن ربط ده
 ١ نمالا ىلا رورسلاو بدالا ىلا بسحلا ةعبرا ىلا جاتح ةعبرا د ريشدزا 9
 , ماا ةعبرا * ناورشش ولا 9 ٠ ةيرجلا ىلا لّعلاو ةدولا ىلا ةيارقلاو
 موي و برثلل رطلا مولو مونلل حيزا مولو ديصلل مغلا مول لامعا ةعيرال

 ردصلا
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 ا نءذلاو ةعبرأ 3 ةعيرا نوايا ةعبرا 3 ةعبرأ نودلوملاو ةعبرا 3

 ةعيرأ داليلا دداساو ةعبرأ تتكلا اوفلومو ةعيرأ برءلا مع ارد كو

 بئاخعو عبرا ايندلا هزنو تاذللاو عبرا ءانسلاو عبرا "| تاديسو

 * ءاوهلاو بارتلاو رانلاو ءامملا ىهف ةعبرالا رصانملا اما * عبرا اهتيثبا
 اسر ءايطالا صعب فصوو مدلاو مغابلاو ءأ دوسلاو ءارؤصلا عيرالا عئابطلاو

 نه مغلبلا طفل ىفام الولو حبا ملا ىومد ىأرلا ىوادوس ءاكذلا اا لاف |

 لاعثلاو ءب عيرالا حابرلا اماو ٠ ةؤفور 5 0 0 « ةانالا ى : 3 يللا 2

 4 عدرالا حابرلا ىلع نسبيح نمد + ا 0 1 نيد د

 ىلاثعت هللا لاق ريملا ىفالا حابرلاو سشلا ىفالا نآرقلا ىف حيرلا ظفا تأب لو
 ارمصرص احنر مهيلع انلسرا انا ىلاعت لاو ميقعلا ميرا مهيلع انلسرا ذا داع ىفو

 ورع نب هللادبع ) * هتجار ىدب نيب ارشب حابرا لسري ىذلا وهو ىلاعت لاقو
 تايراذلاو تالسرملاو تاريثملا ىهو عبرا نآردلا ىف ةج-رلا حابر ( صاعلا نا

 فصاعلاوربلا ىف ميمعلاو ريصرصلا ىهو عبرا باذعلا حابرو تارشانلاو
 رونلاو ليكالاو ةاروتلاف ةعبرالا هللا يتكح اماو ٠ رهلا ف فصاقلاو

 7 مهارإاو حول ةءبرا مهف لسزا ن“ معلا اولوا اماو ٠ ناقرذلاو

 لجاكيمو لداريج ةعبراف مو رايك اماو 1 مالسلا مهيلع ىسعو

 ف ءاج لو ةعيرالا نادصالا اماو ٠ نيوجحأ مهيلع هللا ىلص دهو ليفارساو

 ونأف نودشارلا ءافلخلا اماو * ةعبرا باكحالا ريخ ةفلتم ديئاساب ثيدحلا

 ةيمأ ىئب 0 مالسالا وام اهاو ٠ نيوجحا مهنع هللا ىذر ىلعو ناععو ركو راي

 كولد اماو ٠ ديشرلاو روصنملا سايعلا ىف 2 ناورم نب كلما ديعو ةيواعم

 ةعئراف ةاهدلا اماو ٠ زورو ناورش وناو مارمو ريشدزأف ةعلرالا سرفلا

 ةعيرالا ءارعشلا اماو ٠ هوس 51 هريغملاو ةيبأ نس دانزو صضصاعلا نب ور*و ةيواعم

 ىعاشلا لوعي مهيفف

 د ةعم ىرحن الو ىر## عاشو ىف هعئرأ نلعاف ءارعستلا ىلإ



 هي دادعالا ىف دايكالا درب ل

 ا
 ا
 أ

 ' نودشارلا ءافلخلاو ةعبرا بامحالاو ةعبرا عئارثلا بادكاو عبرا مرملا |
 3 رعشلاو ةعيرأ هاهدلاو ةعيرأ سر ُنلا كوامو ة-ءئرأ مالسالا كوامو ةعارا ظ

 ةعبرا نوثدخلا و ةعيرأ نوران ألاو ةعبرا همس ةيلهاجلا ىف ةعبرا ْ

 ناك نم بخ ال هللا نا نءريكذملا بح ال هللا نا رود لات لك بحن ال هللا
 ةعبرا نم تع # قداصلا رفعج # ٠ ندسفملا بحي ال هللاو اهنا اناوخ

 آلا هلا ال لوش نأ هنع بهذ فيك مغلاب ىلا» نم تبع ةعيرا نع نولقغي فيك

 هإ انيصساو ذر الا هذه بعدي لود ىلاعت هللاو نياظلا نم تنك ىلا كناكيس تنا
 لوقي ال فيك ودعلا اخ نم تبيو نينمؤملا ىجصن كلذكو مغلا ند هاو

 ' هللا نم ةمعنب اويلقاف ةياالا هذه بقعي لوقي ىلاعت هللاو ليكولا معو هللا انيسح

 ' ىلا ىرعا ضوفاو لوقي ال فيك ودعلا هدباك نم تبيو ءوس مهسسع ملل ضفو
 ْ اوركم 75 تاّثرس هللا هاّووق ديالا هذه بقعا لودي ىلاعت هللاو دابعلاب ريصن هلذا نأ هليأ

 | الا ةوق ال هللا ءاشاع لوقي ال فيك نيعلا هيلع احن و ايش نسحسل نم تبعو
 ةعبرا ةيع هللا ىكر ةوعو 9 كتدنح تاخد ذا ًالولو لوعذ ىلاعت هللاو هللا

 ىلاعت هللا لوقف نقزرا بران لوقي لع هتنن ىف ساج لج ر ,ه واعد ناد ال

 .لحرو هللا لضف نم اًوْعَساَو ضرالا ىت اوسثشاف لوف قع ' أ بلطلاب كارعآ 1

 ْ ١ كرد اها لعوحا ملأ دا هللا لوقيف اهنم ى 9 # برأ لوهن ءوس ةأ عا هل

 ةفاناف لام هأ ناكحكح لحرو هدأ وس نم الك هللأ ٠ نغي اقر هش ناو ىلود عمل

 مأ داصتقالاب أ م ىلاعت هللا لوهيف "لع فلخا برأ لوعي لعدو اؤارتسا

 لجرو اماوق كلذ نيب ناكو اورنتِد لو اوفرسي مل اوّمفنا اذا نيذلاو ىلوق ععسل

 لوعيذ هئم ىعصنا برات للوعي لعدم هر كناف هياط م ةند ريغب لجر ىلا الام قد

 معاج اذا اهو لوف 0 1 داهشالاب كرا مأ ىلاعت هللا

 6# ىركسعلا دجلا ىباو ىبلهملا ريذولا دم ىباو نافه ىبا ليواقا نيب هيف تعمج ع
 - تاعيرالا ر كذ َّق مهريغو د

 رهشالاو ةعل را لوصفلاو عيرأ حابرلاو ةعئرا دوداو ةعبرا رصانعلا ا ولاَ

 ا
 ا
 ا
 )ا
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 [١ د دادعالا ىف دايكألا درب 8

 3 ىفادغ هل باش ناريلا نم * روجو ىرهظ تضقنا نوبد ,
 0 فافكلا نادقفي نك نأ # ليغ ىاو ف افكلا نادقذو 5

 0-3 كلاثلا بايلا 0-١

 4 ةعبرالا ددع ف 3#

 م5570 لصف اجو

 د6 ةءبرالا ددع ىلع سو ةيلع هللا ىلص ىنلا نع ةيورملا رابخالا ىف

 فى حاكتلاو رطعتلاو ءلا وسلاو نائذا نيلسرألا ا نم عبرا مالسلا ةياع لاو

 اهو هند نم مدع م هأ هللا رهغ ددحاو مول ْق نودعج نم عبرا مالسلا هيلع لاّقو

 هيلع لاقو * ةزانج عيشو اضيرم داعو الئاس ىطءاوامئاص مجمصأ نم رخآت
 لاقو * ةببصلاو رقفلاو ةقدصلاو ضرملا ناتك ةنجلا زوئك نم عبرا مالسلا
 ةعيرا ٌشسويجلا ريخو ةئامجارا انارسنلا ريخو ةيعيرأ ءاَتْفرلا ريس مالا 0
 بيههصو سرفلا قياس نالسو نرعلا قياس. انامالسلا هيلغلاثو "00
 ذوعا ىنا مهللا مالسلا هيلع هناعد نمو * ةشيملا قباس لالبو مورلا قياس
 رش نم كب ذوعا عع ال ءامدو عفش ال لعو عمد ال نيعو عش ال باق نم كب

 ةعيرالا هذه

 مد( لصف انعم
 7 نا رقلا ١ ةستوملا تاعبرالا ّق د

 هإومل دب ملا 0 ل 00 ىطعا نم ادب را مدع أ عب رآ ىطعا ند ىععشلا 00

 اورذغتسا ىلاعت هلوقل ةرفغملا عنع مل رافغتسالا ىطعا نمو ىكتديزال متركش. نئلىلاعأ

 | قوعدا لحو 0 هلوول ةياجالا ع أ ءامحلا ىطعا نو ارافغ ناك هنا مكبر

 ةيوتلا لبقب ىذلا وهو ىلاعت هلوّقل لوبقلا منع مل ةبوتلا ىطعا نمو مكل يسأ

 نا هركذ 0 لاق ام هللا مهي ال ةءارا ةييع نب نايف 1 : هدايه نع



 د دادعالا ىف دايكألا درب 3ع ١غ

 د6 هيةذلا روصنم 6

 نمالاو - نمعلاو كلانيهت *توقلا" اذا 5

 ندرطلا كقراف الف * ندد اها ندعو م

 ه© ىئرصيلا ككل نا 1

 هاد ايف روخلا نرد # ناو ويررسو ١ ناراح >< ف

 باذت اهقئاون ىف كئاسبس * انرص موصلارهشب تنرق ناف 5

 د ىبضلا سادعلا وا ا“

 كداسءب هب سضادق ىمينجو * كداره اه ىروش تيلاب الأ م«

 لدا ف 21 كراذخي ءا كلاتل 4 ادإ وم قا ” ةنالث .ىاو 9

 6 قدارملا نسحلا وبا

 باعسلاو ثيغلا همدخ * ارصن ريمالا نا دهشا 0

 باَرْيلا بكولا ىف هدو * اليكقيرطلا بارت سر #
 تابشلاو- تايلاو ددحلا + ثالك هل قس لازال *

 * ىلصوملا ىرسسلا دي
 روس هع . ةعراب فا داراوع قائراتوا #*

 روذلاو سأكلاو تسطلا #*

 ي رخآ 9:
 راندلاو ناعيضلاو بصخلا * راداب ةثالث كيف لاز ال 5

 * ىعوطلا ىلع نب رع 9
 قيدصلاو رانيدلاو لذا ه« قدتعلا اهدوحا ةثالث د

 د6 هيلع هللا ةجر باتكلا فلؤم 6

 ىفاثالاك نم باقلا رانل * تدكاف اهب تدئم دق ثالث #*

 دوو رانو تاناسوص رانو * ةمادم ران نانريزلا ند هج ا



 ١ . #8 دادعالا ىف دابكالا در #6

 ١ فص لف تل

 د ةعيرىبا نب هللادبع نب رع #6

 0 لالخ ثالث الا مك شيع نه'* مكيلع تسفن اه لبا لهأأت

 1 لاله نال نيتتس# عاعمو * دراب لظ بيطو تارؤلا ءأم

 6 قاه نب نسملا ساوتوبا 9“
 د مالغ و  ماعطو »* مادم ايندلا اع

 : مالسلا ايندلا ىلعف *« اذه كلا اذاف

 دك ىبورلا نبا

 #* 0 ىف ىط2“و ىابضر * امهه:ه نيثثا ىف ءايشا ةثالث

 د اها 9و ىدنع داعيملا لعدا أمو دج لكان ةوالح وا ا درب | ئىه

 75 رهاط نب هللا دع 00

 د رهصلا ركذ اذا راهصا هب الك دب تعرعو اه اذا تن ف لكل

 دع ريعلا مهريحو اهيراوب ريقو د اهنك دو اهيعارب جور

 ص قهسا بايثملا د

 214 ساو ريع لخو كف وما سادملا ريخ نم 03 اع

 دو سارؤللو سارهلل برقا دك ى اذا بيضقلاك ديعاو

 6 ىسبلا حفلا ىبالو
 م« ثيخا ركشلا نم اوحم اه بيطاو * ىهلقا الا سانلا تيأر امو

 د يل ل 5 را ا كان كح 2 هديط قفالا رطع ءاذ ترسل

 دك ثتلثهو ىثمو 2 ا هيسامي 4# برضا مل 3 انا تول

 4 ىزراوذلا ركب وبا 3

 د4 دو: مهند نم هتيفالو د4 الطلا نم ادنح دريلل ىرولا دعا



 دي دادعالا ىف دايكالادر 6# ؟؟

 | ةثالث نم قاخ ىلا نإ نأك * سابعلا نب ميهاربا 88 * متيكر اوهان اذاو | هعحزع

 هذه نم صقن اذاف ناجنذابلاو نيتلاو حيطبلا ةبحم ةثالث.لجرلا لقع ىلع لدن
 ' هد نيب تركصذ * ديرد نبا + هلقعنم اهرادقع صقن ةثالثلا

 ١ اولاق بولقلا تاه رئم نم منا ناف نويعلا تاه ريزم هذه لاقذ ايندلا تاهأٌريئم

 ٠ ءانعلا نأ رداونو نيثدحلا رامعشاو ظحاحلا بتحكم لاق 0 امو

 . مهردلاو رانيدلا تارودم ثالث ىلع رودت ايندلا د قاذولكلا ءادردلاوبا

 ا فيغزاو

 م56 لصف اجو

 د ىاسالا قراعم فئاطل َّق 0

 مارهب نا ىرت الأ ةداسلاو كوأملا ىف الا اهئايعاب ءاعما ةثالث قيلت ال ظحاجلا لاق

 ١ ناسغ ٌكولم ىف ثراخلا نب ثراحلا نب ثراملاو معلا ٌكولم ىف مارهم نب مارهب نءا

 دحاو ناهز ْق ماعا وذ 2 ٠ مالسالا هداس ىف نسحلا نب نسحلا 3 نسحلاو

 لام ةمامالل 2 دياع لاع 43 مهم ددحاو لكو ايلع مهنم دحاو 0-0

 ١ نب ىلعو نيسحلا نب ىلعو بلطملا دبع نب سابع نب هللادبع نب ىلع مه ظحامجلا

 1 ارم مهذم دحاو لك 0 ماعا ون ةدالث مهوب مث باطملا كيع نس بلاط ىبأ

 , دبع نب سابع نب هللادبع نب ىلع نب دمت ةمامالل ملص؛ دهام للا هيف مهزم لكو

 ْ نا دمو بلطلملا دبع نب بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسكلا نا ىلع نبدهو باطملا

 ظ ملاعلا ىف أيهم ام برغا نم وهو بلاط ىبأ نإ رهعج نب هللا دبع نب ىلع

 ْ ناورع 00 ناك > ددحا اهيؤ مهك مشن ا 'هلرضق هذهو ةئمزالا َْق قع و

 مم نإ مع نب ميم لتعي نيع نب نيع نب نيع نأ اندل دج لوقت د لع نبا

 ظ لبق ناورم نب 5 َ ناو مم انا ىلئاق رب علا كيع نب رعب هللا دبع نطاو

 كلملا دبعوبا طلغ لاف اذه هلوؤ ساسبع نب هللادبع ن ىلع ن هللادبع كلذ

 بلطملا ديع نب سايع نب هللا ديع 2ك ىلع نب هللاد.ع ىتال هنم تانيع رثك ١ ىناف

 هلتق ىذلا وه ناكف ورع مشاه مساو مشاه نبا

 لصف



 ١6١ * دادعالا ىف داكألا درب 9

 لاجرلا ىف رواازتلا تادوملا ىف دز 22الث ٠ ةكذاف ةعرجو بلاغ ودعو

 ثالث ةلرءلا ىف * هئيشاخو هيخا مدخ ءرملا ةفرعمو دئاوملا ىلع دشاحلاو

 ثالث ٠ ةمزاللا قوقحلا ىف ةافاكملا عفرو ةقاؤلا ررسو ضرعلا ريفوت لاصخ

 تادوملا اهم اذ ير ٠4 ملا بضعغو فيقعلا 3 ل لا 0 07

 د6 فئاطالا نم 3 نهلاو دجلا نيب ايف

 معلا لكصا ةيجل ىهو ثالث ايندلا تاذل 6 ىدخرسلا بيطلا نب دهحا
 ياذا ن . الج لانس أ نحوجفلا 9+ ٠ ىعللا ىف رعللا لاخداو رللا ىلا رو

 000 نس قاما د « ءالوثلا 3 ةعقولاو سراب ديدعلا لكاو برجا كي

 نسما # ٠ عاضبلاو نامراو معبلعملا لكا ةثالث ىنالا دو قفرلا دي ىلصوملا

 رمغلا ق .قيزيو ناعتشلا عي و عئاجلا 0 ثالث زرالا ف # لهس نا

 17 هر ْف دز اهنأكف م ل نمو مند م4 أك اهآر 0 0 اماولازسأ قرت هنا

 نسح ثالثب ناتسربط ءاسن تصخ # ءالعلا نب ورع وبا دلي © توملا وخا موثلا

 نممالف رصحلا ةقد اماو موثلا نهلكا ةرثكلف ةهكنلا بيط اماو مون لك ةرمذخلا

 تاوصالا ىا هل ليق 4 نيج ثراحلا وبا «  ماودلا ىلع زرالا رب نيذغت

 د نايلس نب دج-ا 6 + ةكتلا ةثذغش+و ةئننقلا ةرقرقو ةيلقلا سدْشُن لاق بيطا

 توص مث راتوآلا بواجي ىلع رادهلا توص مث قوشعملا توص َت اوصالا نيافأ

 ةثالث نم ةالولا راد واح نا ىفيش ال 4 ىراوخلا ىبا نءا ف ٠ ىرشنلاب ريشنلا '

 * عاصالا عفضو تسنطلا ىف لوبلاو مالا ىف ءطولا تابيطلا نم ثالث # زاجل
 لاقف ةداضتم ءايشا ةّثالث ةسدبلا ىلع تاه لكوتللا هل لاو آي ثنخملا ةدابع لي

 ةللاف ىا ىرءش تيل هي نودج- نا هل لاّو# ٠ داع موقو لكقو باذم :هلدعلا

 متبرط اونغ اذاو مثكعك اودباك اذا لاذ نهامو لاق ثالث,لاةف نيثنخلا ىف

)11 



 * دادعالا ىف دابكالا درب 16

 |ء روغانملا ١ 2 اما قالو يرغلا نع تاما لما وثواسزنلا نه نإمأ حاكذلا راب
 ىرب ال دهرا نال دمرلا اهباعكأ داعب ال للع ثالث #* ىدادُعيلا سكي نبا

 لاهدنالا ' و هن لم هدلاو لالخ الا ملوش هنال سرضلا م هللب داوع

 م لصف 1

 * اهباعصا مسي مل ةثالثلا دادعالا نم ةفلتخم نونف ىف 3“

 ا 5 ٠ دودولا خدلاو بيدالا دلولاو ةعقاوملا " رأا نويعلا رقت كَ 0 ب

 0000 ةتكاحلا ةأرلاو قالا دلولاو ءوسلا راج سشيعلا رد كح

 اهباككال ةحار ال ةثالث ٠ بصللاو. ةدكلاو نمالا اهنع ىغتسال

 « ةزشانلا ةأرملاو ةدعملا ف دسافلا ماعطلاو ةلاكخاتلا سلا اهتقراغم ىف الا

 نم ةصصنلاو قءافلا نم ةمرحلاو ةأرملا نم ءافولا ةثالث نمرظتال ةثالث
 قيدصلاو لداعلا ناظاسلاو حلاصلا نامزلا اه سنأتس ةثالث * ودعلا
 بدالاو نسا ءاسذثلا ءانبالا ءانآلا ثروب اه لضفا ىه ةثالث ٠ قداصلا

 | بعراا ناسنالا ىلع ناطيشلا ةطسا نمةثالُث * تاقثلا ناوخالاو حلاصلا

 نيا هلو ةمهلا رمدق ىلاعملا يلط نع ءرملا 0 ةيدلك ؟ هرخااو“قيسلاو

 هب بح“ لامو هن سدعل لعع ءر ِء ١ ءامشالا ريخ .ن ىه ماج ع ٠ ىأرا فوضو

 ظ بضغلا لاهجلا جاب ن ه ةنالث * بناوصلا 3 هنودشر ناوخاو سانلا ىلا

 ' لرالم <«  ونعلاو قيدصلا نيب ري ييغَلا كرتو قدح ريغ ىف ءاطعالاو ؛' ىش ريغ ىف

 ىذالا فك ةدزغ نوهعم سيل ثالث 3 نبدلاو عضاوتلاو بدالا يملا ثروت

 مظلاو ربكحلا تقلا بسكت ثالث * بيزا ةبناحمو بدالا نسحو
 ريغ نم ءاودلا برشؤ ناطاسلل شاحالا اهبقاوع ةفوذم ةثالث + لضلاو
 ةثالثب لقاعلا فرعي * ةصرفلا ناكحدا ريغ نم برا ىف "ةلجلاو لع
 مدعتال ثالث هنامز لهال ايرادم هناسال اكلاه هناش ىلع البقم نورك نأ

 | ةثالث ٠ سانلا ىلا ببهعلاو دساخلا ةارادمو ححدانلا ةرواشم دشرا اهعم
 ' كولملا لضفا + لمالا لوطو نيعلا دوججو بلتلا ةوسق ءامشلا تارافا نم

 1 عقدم رقذ توملا اهءم نتي ةثالث * دوجلاو لدعلاو ةفأرلا اثالث قزر نم
 ظ :

 ودعو



 ١14 2 دادعالا ْق دايكالا درب 00
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 | 5 نوراه نب لهس د 2 هيلا ةحاملا لع قيدصلاو برا دئع عاجشلاو

 هعارو ناريغلاو نايضغلاو ناركسلا ءالقع اوناك ناو نيناجلا نم نودعي ةثالث

 اصلا قلللا ءوس ىلع نورذعي ةثالث 6 ةشئاعنبا © * ظعنلاو لاقف رخآ
 ' نيناو رأف ضرقو تال فكو رهست ال5 6# ىشرقلا # * رفاسملاو ضيرااو

 ىهتشن اه هل لاَقف ظحاجلا هداعف ضرم 6 ةديبعنب ىلع # * ضير
 نب ميهاربا # ٠ دانلا دابكاو ةاشولا نسلأو ءابقرلا نويع لاتَف نسملا ايا اي
 مهنج دبه نذلا ةانخفلا ضع ّق اهأثزا ةلاسر نم 3 ىلوصلا سايعلا

 دذحو هللا باذع راد نا هلم احور ا اماسقا هودع هللأ مس رايتعالا

 د دربملا 9© * هللا ةفالخ ردم ىلا الوقنم اسأرو هللا ءايلوا راصبال ةبوصتم
 ةيرغلاب معلا دالب ىف ملكتي لجر ةفرعملا لبق ورسملاو للاب مهل مكحي ةثالث

 لمثي.ال لوقب ناكو + داود+ سرف بكار هتبار لجرو انباع مو تم“ لجرو

 رعش ىوريو ىفاشلا بهذم ىلع هّفدْتو ورع ىبا فرحي أرقب تح لجرلا فرظ
 ماعط لاقف كيلا ىهشا ايندلا تاذل ىا هل لي ا درب ني راشب 6# * 'زعملا نيا

 ىلع ىراهظتسا # ىفاكحرالا مساقلا وبا # ٠ ىةناو هع بارشو ىه

 ىزرحلا رعشو ظ-اجلا مالكو نآرقلا ةثالثب ةغالبلا

 مد( لصف ايم

 دي ةثالثلا ددع ىلع ءابطالا تكن ىف

 نيديظلا :نلا“ علل ةجاع الو ةءيزاب كيلعيو ثالث بنتا هك نيزر نإ 00
 عم بيطلاو ماسجلاو ىوللاو مسدلاب كيلعو ننلاو ناخدلاو رابغلا بنتجا
 ىطنملا 'ريخلا ىف دضتقا نأ تبع #* قاهبصالا هيودنم نا ٠ داصتقالا

 نءا # * توه فيك لب ال ضرع فيك ىبنعلا بارسثنلا برشو لججا جل لكاو
 * نننم كعمو دساف نبلو مؤمتم ءاوش لكا ةثالث ةيعطالا موع» دك ئزارلا نركز
 ءايدنهلا ءامو نامرلا ءام ثالث ةيودالا ىفطأأ * ىبريضلا نسما وبا 9
 ىلا كلت ةفاطل عمت راو نماحللاو ضيبلاو بائكلا ةيذغالا ىذغاو ربصلاو
 للع ثالث نم ناما راغص للع ثالث * ىرواسنلا اركز ونا 6# * هذه ةوق



 +١١1 دادعالا ىف دايكألا درب د3 4

 ينس ةثالث لاجرا 6 ىدؤورما لهس ن دجلا 4# « ةانالا سعلل هنمو

 هذرش ىف هباب قط ىذلا قحاللاو هلضفب قيس ىذلا قباسلاف 0 --

 د6 ىدورملا ىلع نب نسحلا 2# + هدادجاو هلآ فرش قحم ىذلا قحاملاو
 وبا 2 *« ناوخالا ةرثكو نامازلا ةدعاسمو ناطاسلا لايقا ثالث ىف سعلا

 زهش نه باقو للع نم مسج ثالث نم اع ال ياللا اج ووضع“ نع نشل

 يم لوفي ةتدعم دك هاشن مزراوخ وأم م نب اوه د * لاخ نم ةئادؤكو

 هل رظنا مركو هيلا رظنا بيم>و هيف رظنا باتك

 ماك لصف اجو

 ءاودلاب ةهصلاو با ضاخلاب بابشلا ةثالثب كردت ال ةثالث ا درح ناد.واج ا“

 كارد ناك انالا ىدعا نمل ليف اج ره زر »ب ' ١+ رابيكلاب لأكلاو
 نب هللادبع “© + نئاخلا ىلاولاو رداغلا قيدصلاو لهاجلا ودعلا ةثالث لاَ
 نود كأن رابدالا الو مسار ةروشملاو ةكر لأ +٠ نم دك ١ لايعألا ني 3 د عقعملا ْ

 ا | عوعلا لعاع م4 وس ال نثالع مالك نمو ٠ ريكتلاو داييتالالا ب | كك ا

 ىوسا ٠ نءو هاد ت بتم هذ ناطاسلا لم 5 نوعا ١ نم نأف قيدصلاو ملاعلاو

 اولعت "قلاظا 06 ٠ هنءو ره تيهذ قيدصلاب 000 38 هارخا تيهذ ملاعلاب ْ

 ا

 "ثالث لع اومدق نا ةثالث ةمالك نمو * كيدلاو تارغلا رم .روكبلاو لّعلاو
 ' ريغ نم مصاخ نع مهسفنا الا نمولي الف اوهركصام ١ دارا ةبالثرخ لع |
 ا هكلاخ د 4 مزه8 ةدع ريغا براح وأ عرمدؤ هوق ريغ نم عراص وا مصخف ةحا

 5-3 اهاخاد هموص+>لو ليك هجزاع ردذ "هل مح اهل سبل ةثداث 7 ناوؤص نإ ْ

 ا اةهوركم تالعلالا لاثتال يوم كالث ه4 :ىباّسلا 9 6 مزه .هنزاش ضو |
 | * لاملا لذ+ آلا سفنلا ىوه .الو بصنلاب الا بدالا الو لذلا, الا علا لانيال

 براقالا ةوادعو ءارمالا ةكاكر اهدا ملصتس ال ثالث همالكح نمو

 ٠ .بضنلا دنع مدنا ةقاداث ::دتعالا نوري 2 خالك ءارظنلا دساحتو ظ

 7 امذلاو



 ا١ا/ ْ د دادعالا ىف دايكألا درب ى3

 هقدصا ام خاعثلا رد هلل ةيواعم هل لاَعَف مهتاو> ىلا ىعساو هلئاس ىلع دوجاو

 كين كوي
 + نيرولا عطقتم تاريخا ىلا ا وومل "ىسوالا ةبارع تأ د

 د نيعلا ةبارع اهاوان ه*« لول تعءفر ةيار م اذا دب

 اذه ىسلحم تذخا اذا هبجامل لودي ناكح #* ىرسفلا هللادبع نب دلاخ
 يطال معموركي نى ةرالب ىدجال يعج نلاولا نانادحا ىنع نبدي الف

 جاما #4 ٠ اهيلع علطي نا ىفاخ ةبر وا لأسي نا همم بح ال لي وا ةيواجملاو
 دلي كيلو ىلا هل لاذ ناهيصاب هيلاوم ضعب ىلو اك فسوب نا
 ةءناكحالا هذه ريظذو لحتلا اهبانذو لكلا اهرسحو نارئعزلا اهشْسح
 ”ةهكافلا اهؤاعمو ناروعزلا اهضرا دنواهذ. ىف دي نايلس نب هللا ديبع 4# لوق

 جزوريغلا اهرعخ روباسن ىف * ثيللا ني ورع # لؤقو دهذلا ايهناطي>و
 نع الا نوفعب كولملا روصنملا ## » سايردلا اهشيشحو لقنلا اهبارتو

 اوظفحا هي ديشرلا ا * مرعلل ضرءتلاو رسلا ءاشفاو كالا ىف حدقلا ثالث

 د ملاسْن دج-ا *  .بسن ةقادصلاو بسن ةعانقلاو بسن راوجلا اثالث نع

 * نادألا :ركحاذمو بارسثلا ةرقاعمو بابحالا ةزمشاعم ثالث ىف ايئدلا ذل

 برشو ماركحاا ءاقلو مايالا ىم نازحالا بهذت ةثالث د ةدج نب ةراع 3«
 بانكلا اهبابرا لوقع ىلع لدت ةثالث د“ ىكمربلا دلاخ نب ىب# © * مادللا
 ءارهكلا اهارا الو اهب ععما ةئالث لوقن ناكصو * لوسزاو ةيدهلاو
 ةثالث باي ىلع بامت الراثآ ةثالن همالكح نمو ٠ ءاذلاو ءاقئعلاو
 مسزاوططا قرؤو ناسرغلا بام ىلع سالسبلا رئاوباتكلا باي“ له ذآ ا
 ءاذغلاك ةقيطف تاقبط ثالث ىلع ناوخالا ا نومأما 6# * نيقاهدلا بايث' ىلع

 « ادبا هيلا جاتح ال ءادلاك ةقيطو انايحا هيلا حبات ءاودلاك ةّميطو هنع ىغتسال

 * كشاعمل بدالاو كذدل هقؤلاو كندبل بطلاف ةثالث مولعلا لود ناكو

 اليل اوراس اذا عضاوم ثالث ىف رباكألا رغاصالا مدقتيل 6 بويا نب ىلعملا 9

 ىررملل ىقش 3 رهاط 5 هللا كيع د * ةليخ اوهجاو وا اليس اوضاخ وا

 ةليهلاو دوجلا عقوت. هنمو للاو لدعلا رظفي هنمو عظلا ثالث ىلع مدقبال نا
 نإ
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 خ]

 ٠ نسورع هيذ ىل# الو ثيم هيف نؤكي الو :مرحم هيف ىلبال لالخ ثالث هيف.
 بلط نمو بنكح ثيدملا اح بلط نه انا ني وبا *
 سيردا نيدمم # * قدنز“ مالكحاا ىف رحت نمو سلفا ءاييكلاب لاما
 « ناسلل و<لاو نادنالل بطلاو نايدالل هقذلا ةثالثي مكحرلع دي ىفاشلا

 قيرط ةثالثلا تاءاطلاب مكيلع د ىراضلا صفح ىبا نب هللادبعوبا
 * قاجرملا ىليعاعسالا ركب وبا 3# * ناطاسلا ةعاطو معلا يلظو دشرلا

 ةيط ةهكافو- نسبح ةحوو لاع دائسأ 2ك 2 روباس والحال ظ

 -- 4 لصف ا 08

 دك * ءاريكلاو ةداسلاو * ءا مالاو كواملل تكتو ررغ هيف

 ثالث نمالا قلم ىلع ىاملا اه لومي ناك 6 نايفس ىلا نب ةيواعم 9
 لاذ مهلتقت ال مل هل ليقف ريبزلا نب هللاديعو رع نب هللا ديعو ىلع نب نسملا |

 نم ةثالث سانلا لضفا * ناوره نب كلملا دبع #6 ٠ اذا أنا نم ىلع

 ىبوط “ هبا نب دانز # * ةوَق نع فصناو ةعفر نع عضاوتو ةردق نع افع
 هللا ببيع #2 * هيذؤتف هقرعت الو هيضرت ةيراجو هيفكي راجو هيوؤل هرب ود هل نأ

 دعقت الو كلماف ىلع رثكت ال ةثالث نع ظفحا هلاسلج ضعبل لاو * دانز نبا
 نايلس 4 ٠ (ه:م كيصخم اه عنيف كريغ تاو بالط نمرثكتست الو كاسناف ىنع

 ىه امو لاق دلاج ايا اب اثالث كنم هركا بلهملا نب دي'ريل لاق # كلما دبع نبا .
 كفذخو هنوا ىرب الو هحر دجوي لاجرلا بيطو ىرب كبيط لاق نمّؤملا ريما ان
 ١ بيطلا ريغف كتل نيم رثكتو بالا نول فخذلا نول فلام نا جيش و ضيا

 هلوعم ناك الا ىما هب ملأ القاع تيأر اه لودي نآكو * هتيلل سم عدب ملو فخللاو
 . مايقلا نم فيرشلا فأي ال 22الث ا كلملادبع نب ماشه 6# لاّوو * هتيل ىلع

 ا اني نقدر شعل كالملا كيك ل نسم هد «© ىلس رفو هودضو هوبا نوهيلع ْ

 ةنواعم ه] لَم * ىموالا ةيارع د ٠ لهالا ةعؤقاومو مدخلا ةربك و هرقل

 مهلهاج ن ف لح كاف ن ٠ءر امو 7 ٍنينمؤملا مي ثالث 0 كموق تدليس 3

 دوجاو



 د دادعالا ف دايكألا درب د

 ا نأ كالدو انهيلع نمت ملاهنع تع ناو كقرسل اهترسضد> نا ةأرماو

 مدآ نبا عضو ام ثالث الوا * كالام نب سنا 4 * كيتق تأسا ناو كدمح مل
 د ءادردلا ونا د * باثول نهعم هاف توملاو ضرملاو رّمعلا ادبا ”ىثل هسأر

 نا فنءالا ا * ديدش ظءتو بيم بلقو تيغر نطب ندلا ىلع نوعلا سن

 * لاؤسلا لبق رهو ةعشح الب ةدئاهو باح الب بان ثالث ددوسلا ا ساق:
 ةثالثث انضرع لاق ديعسابا ا, تعصا فيك هل ليق *# ىرصبلا نسا لي

 لاق نم 0 دقو ةشم مهسو ةيزر مهسو ةيأب مهس مهسأ

 د ردهعلاو ءزرا مهسو ىولي مهل ده ضرغ هر ىف قدهتسم ءرملا دج

 اه« اردص الب ىوصقلا هتاغ توملاو 32 الع هرثأ ْق اذفاذ هط نا م

 محراو كاخا لصو كابا رب مث اخاو انباو ايا سانلا ْدُحنا * ةايح نب ءاجر

 و١1١1

 0 ةئسو هركذ ى دلو 3 ندوملا ثيراوم لضفأ 3 ىرهازا د ئإ كنا

 نب دم د « هل نوءديف اهب سانلا عفش ةيراج ةقدصو هدعب قب ةئسح

 ريصلاو ةشيعملا ىف ريدقتلاو ندلا ىف“ ةقفتلا تالث ىف لامكلا روش اولا
 هاون فظن نم ةثالث نع اوظفحا © قاششلا نوت6 و تئآوا

 نايفس 4# * هرزا دتشا هقن دص رثك نمو هلقع داز هدر باط نمو ههه لو

 مولعملاف نوع#2 قزرو موسقم قزرو مولعم قزر ةثالث قازرالا # ةشيع نبا
 مولعم ردقب.الا هلزتت امو هدازخ اندنع الا ةئش نم ناو لجو نع هلوق
 هلوق نوعضلاو ايندلا ةايللا ف مهتشيعم مهني اننعسد نم ىلاعت ةلوق موسقملاو
 * قل هنا ضرالاو ءاعسلا بروذ نودعوت امو ,مكح ةزر ءامسلا ىفو ىلاعت

 كال هرتسو هريغصتو هليحمتب ةثالثب الا فورعلا مي ال # قداصلا رفعج

 نب هللادبع ا ٠ هترهظا هترتس اذاو هتربكح هترغص اذاو هنأنه هتنع اذا
 هللا ةعدع نم الا ىراكس ءايتغالاف طاسواو ءارةفو ءاينغا سائلا *6 كرابملا

 ريخلا راكحاو ةعانتلا نب هللا مهايحا نمالا ىتوم ءارتفلاو لاوزلا عقوشب

 رجاسفلاو ريلا نيب اهيف 'رييغال ةثالث هد ىروثلا نايفس 9 » طاسوالا ىف

 لاقو داوسلا سبل نم * ىعازوالا # قعتسا ٠ ةنامالاو دهعلاو جرا



 3 دادعالا ىف دايكآلا درب د ١1١غ

 ظ لوزن دنعو ناذالا دنعو نآرقلا ةءارق دنع ءاعدلا اهيف باححسا تاووا ةثالث

 | تلعجو بيطلاو ءاسزلا ثالث مايند نم ىلا ببح مالسلا هيلع هنعو * رطقلا
 ١ هللا ىلص نا ناك تاعاس ثالث هاا ضعب هنع ىورو * ةالصلا ىف يع َةرق
 ظ َىَح سمثلا تعلط اذا اناتوم اهيف ريق ناو اهيف ىلصت نا اناهنب لسو ةيلع

 ظ ةنع هللا ىذر نايس ضاع ليقو * راهتلا فصنو بورغلل تعءيصن اذاو عفن رث

 كالحا تقو ىلا كرض هللا نفك ناس ْ لاقف سو هيلع هللا ىلص ى :لا هداعف

 ةياهسأو كاباط+خ ريفكتو أنا هللا ركذ لاصخ ثالث تايررلا ْق كل نأ امأ

 باجي ىلا ناف كئاعد

 م50 لصف اجه

 د مهنع هللا ىضر ءانعلانم مهيلي نمو نيعباتلاو ةباعصلا نع ىور اق ع

 ١ ركااو ثكتلاو ىنبلا هيلع نك هيف نك نم ثالث #* قيدصلا ركب وبا

 ' ىلع ثكن عاف ثكحن نذ ىلاعت لاو مكسفنا ىلع ىكيغب اما ىلاعت هللا لاق

 ظ 6 ناطألا نب رع 4# * هلهابالا ءسلا ركملا قيح الو ىلاعت لاقو هسفن
 ظ نينسحلا رجا عيضيال هللا نا نهيف فلخ الو ىلاعت هللا نهنع“ دق ثالث

 | نامع #2 ٠ نيدسفملا لع ملصب ال هللا نا نيثاحلا ديحح ىدهيال هللا نا

 ' ةيالعلاو رسلا ىف ىلاعت هللا فوخ ثالث لامالا ملصأ د* نافع نبا
 ظ : ركفلاو ىنغلا ىف م : بضفلاو ىضرلا لاح ىف لدعلاب ركصملاو

 فيضلا ماركا نالث مايد نم ىلا ببح .6 بلاط ىبا نب ىلع #
 باطلا ديع نب سابعلا # ٠ فيسلااب هللا ليبسف برمضلاو فيصلا ىف موصلاو

 ظ كامْلك دق باطخلا 3 1 ىعل نيئموملا ريعأ ىرا 0 0 أن هللا دبع هشبال لاق

 ا

 | ةدئع 1 الو ا رس هل نيشفت ال اثالث ى نم ظؤحاو ةراوصلا ٠ ند ري :ك ىلع كراتخاف

 نا ءرملل ىف 1 سابع نب هللادبع 2 ٠ ةبذك ىلع كنم ن ءاطن الو ادحا
 ا

 ظ 2 مرش رع ع ىف هذل و ١ شامل ؛ ةعباج وا داعم دوز ا ىدحا نع ولاغال

 ظ ىوريرو ٠ ىردا ال لوقو اق هئسو تانك 801 م معلا 334 00 هللا دبع 0

 ظ ':اهرمشل ةدلس ىأر ناو هريس 0 ىأر نا رأح 1 ءازن عر هينا نع هنع



 ١ د دادغالا ىف داكألا در

 . مد( ىناثلا بابلا جيم

 7 ةثالغا 5ك ف 0

 م لصف اخ
 6 سو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ةيورملا رابخالا ىف 9

 فلخا دعو اذاو بذكث دح اذا ثالث قفاثملا تامالع سو ةيلع هللا ىلص لاق

 موق قعو م موق زب نع د اوجحرا مالسلا هيلع لاو ٠ 6 نعقا اذاو

 لاق ندم نوط كقو لاهحج نس املاعو رهتفأ

 د نامزالا تداول اوحرب نا دج مهدح د الغلا رفنلا ند ىنا اي

 * ناثدعلل لذ مو5 زيزعو * ل يسم ملاعو لقأ ريف د

 سسلا ىف هللا ةيشخ تايحملف تاكلاهم ثالثو تايححم ثالث مالسلا هيلع لاقو

 تاكلهملاو كفن ند نسابنلا فاصناو بصضغلاو ىذزأا َّق لدغلاو ةسالعلاو

 دقع ةثالث .ناعالا مالسلا هيلع لاقو * هسفنب ءرملا باجتاو عبتم ىوهو عاطم حن#

 هللا دمع نس هللا دبع انعم مظن دقو ٠ حراوجلاب لعو ناسنألاب قاطنو باعلان

 ْ رهاطظ نا
 ىلا ىالعاو قرسس َْق مكح # تاعاب دووعم كركش دب

 الف تنئظ اذاف ةريطلاو دسالاو نالا نهنم - ا رد مالسلا هيلع لاّو

 ناك نا مالسلا هيلع لاقو * ضماف تريطت اذاو غبت الف تدسح اذاو قةحن
 ءوسف رادلا ىف اما ءانعلا ضءب لام ةأرملاو ةبادلاو رادلا ىنف ءىش.ىف مؤشلا
 دشن ال مالسلا هيلع لأاقو * امهقالخا : ءوسف ةأرملاو ةبادلا ىف افاو اهئاريج
 * ئصقالا دجتملاو اذه ىرصسو مارا دحسملا دجاسم ثالث ىلا الا لاحرلا
 هودبعت نا ىضري اثالث مكل هركيو انالث مكل ىضري هللا نا مالسلا هيلع لاقو

 هركيو مك روما ةالو ىف اوعكانت ناو اعيج هلي اومكتعلو اًءش هب اوكرشت الو

 مسو هيلع هللا ىلص لاقو * لاؤسلا ةرثكو لاملا ةعاضاو لاقلاو ليقلا مكل

)6( 
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 رادع لاق ل نب كيملا كيع اه را ْنيَع مهنه مع خا لع لوا كوام ةثالث

 هللا دمع 5- او روصنملا رفعج وبا رخ . الاو صاعلا نب ديعس نب ورعو رسزلا نبا

 دبع نب رابخلا دبعو ىلع نب هللادبع ةعو هللا دبع ةعمأو مسم انا تق دمحم نا

 جون امه دحاو لك مسا ناسارخ كوله نم ناكلم * ناسارخ ىلاو نجا

 سصن نب حون لوالاف ىلع وبا هتنكخو هلديج بحاصب ام4:* دحاو لك ىلإ
 زوصنم نب حوت ىناثلاو هيراحو قاغصلا ىلع وبا هشيج بحاص هيلع ىصعتسا

 نم ناتبوتا * هبراحو نوذخس نب ىلع وبا هيج بحاص هيلع ىصعتسا
 ن ليعاغما ةيرال ضهن ثبالا نب ورع امهادجا هلثم موسي مل ايندلا بيجاعا

 ىف ةطمارتلا بر ىرخالاو نوقابلا مسو هدحو رساف اعلا نيسجت ىف دج

 نوقابلا كلهو هدحو اذ افلا رسثع ىنئا

 4 لصف 1-0

 هلاحن قيلي ام مهنم لك باجاف رورسلا نع اوائس موق تاناوج ىف 2#

 2 "نىدنح لّئسو ٠ دوسد عمصوو دودو عفر كاقهذ رورعسلا نع كلام لكس

 *و]غ عفد لاعو هع ناوهد لُدسو 9 من صو نردو عل ريس فرط لاقف هع

 مولظم لئسو + قارب ريحو قاشم لف لاعذ هنع قارو لّسو + "هلخ دسو

 لاَقف هنع ليفط لّدسو + باحي روج نم ضراعو باجحيس» ءاعد لاقف هئع
 نم ناما لاف هنع دهاز لّسو ٠ مهرود قاغتالو مهرودق ىلغت ىتادن
 نايصلا ددع ةرثك نم نامها لادذ هع عم لئسو * لحالا لولح دنع لحولا

 . نافغرلا ىقورح ةفاثكو

 د لصف اج
 < محاولا 3 ّق 3

٠ . . . ١. 
 هيلا لاصض+ ند نا:تلس+ اهيف لاق اهحوز 57 د مرد ىنأ نبا د لئسو 1

 تناطظاخلا هين ليتل اء نائشلا
 | . . 8 ١ ا

 تابلا



 ١١١ 6 دادعالا ىف دايكالا درب

 م2( لصف هع

 *« بابلا اذهب قئالا رعشلا ىف “

 د هب رهاظلا ضعب لأق “
 /4- + : باهشي انذؤنا ىح .يانيع « ايهبلع ءامدلا تكيؤل ناش

 »* بابحالاة قرف و بابشلا دقف * اهه:2> نم راشعملا غلبا مل 5

 + دك نمو مه نم تاه هليغ ىف * ام4 ىلتس اثيل نا ول نائيش

 *« دلو نعو لها نع جراب دعبلاو * ضوع هنا ام ىذلا بابشلا دعف

 د رخآآلا لاّوو
 * نايبصلا ةرماو ءاسنلا ىأر * امه: ةضايرا وذ نت! ناتنث

 + نائع لكي ىرج ىصلا وخاو + ىوهلا نا نوايف ءايسلا اهأ د

 اما هل تاقف نيتنامزلا اذ اوجرا لوقي خركلا باب اريرمض تدعم ظحاجلا لاق

 نعاشلا لوو تثوود اهأ توصلنا مدع لأق ىرخالا 2 ىملاو ايها دا

 #* توملا امه:+ ريق * ادع اذا ناءالب #*
 5 توص هل اهىبعاو * دهز هل أم ريغف -

 د رصملا لها صعا لاو د

 دي بدأ اههاوس 6 ىل سدلو د اييهلما م هللاو ناش دبي

 0 بدالاو نييللا هجو ءامل * لقاو بجا اهه ام لقت ناف د

 م6 لصف جه

 6 قافتالا بئاع ىف

 عاب ةهدعل سعد مل 9 هناكحم تالمو هأيأ ا ,هنم دحاو لك لتق ناكام

 تس الا هدول سل مل ُ زورا هانا لتقف معلا وام ْق هنوريش 7 رهشا

 هدعب شعب مل مث هناكم فلسا مث هاا لتق مالسالا كولم ىف رصتنملاو رهشا

 ام4:ه دحاو لكح لتق نيع اه« مسا لك لواناكلم ٠ رهشا تالا



 نس تاببا ىب ع دقو اذه هنم لوقتملا لصالا اذهل معءانلا نجسرلا دبع لاق .

 ىغو انهه اهركذ

 د دادعالا ىف دايكالا درب 6 ١٠

 »* 5319 ىللا نارمذوالا ؛ فاظنتس * سند ىذّ:هضرعر كذ ىرج اهه5 *«

 * عسلاو تا ناغبدالا هك مل 0 هسل كن امم هريهطت مار نم *

 دي مظلاو رولا نادوالا دواع م د ادا ىنندو ْض الؤ ىع تدغ له د

 * مدنلاو ألا نادك الا كالي د لبد ندؤ له س نع ت4ي>و ثتيدحو + 0

 + مرسذ)او دا ناء#مالا كمادو * نءو روصولا ثيالاو ا كفاخ نم *َ

 0 معنلاو شعلا نا ئهالا ىلاذص * هترششوب دحم اا كنع تضوع *

 * (ملاو في_سلا ناعطقالا هرماب * هتلود تدم ىرحي ناك نم نبا وه *

 د مردحاو نصملا ناعتمالا ىدعلا نم و 4 دولت ذا هارذ ىف هأ رد دو 0

 د مثالاو ندلا نابووالا هل ]ل2 #0 ني عملا وهو ر هعد أب ىك د

 * مركلاو د#ملا ناسفنالا هدئعف * نت ىف .لاومالا دلات هتاف نا *

 * معنلاو حارا نايوهشالا هتشي م 5 نا فرطلا ىف عدب هل نهاد *

 * مدقلاو نفنلا نافرعشالا هءاعم * هتاف داسحخلا بلطاذا نمو *

 | مدلاو علا نارزغالا ب ىورب + هلناث نوفاعلا ا اذا نهو آ ْ

 د مكهلاو عدلا نائيشالا ههجوب * ميكتاشو ايندلا ب تركز تالزال *«

 ل

 * دلولاو لهالا ناعذشملا ىل ىترب * اقاف مكراكذت نم عجدأو ىسمأ

 ا ديحلاو قولا نارئضملا ىتداتعاو * ير نم ىدخ عمدلا ددخ دق *

 | د داطاو ريصلا ٌنآدعسملا ىنئاخو »+ اه رذانو ىو ياعم نَح باغو 7

 « دبكلاو يلقلا ناظفاملا هئحنو * هيراوغ ىر نا عمدلل ورغال *

 * دسالاو بئذلا نايراضلا هداتعي * ةعئابب وضن نحيف انأاخ +

 * دسجلاو حورلا ناهقابلا كٌوادف * ىدسج ىف حور قخالا قبب مل *
 قزوزلا ىفاكلا ديعلو باتكلا فلؤم لاو

 هو حاضولا مهردلاو ىىغلا قف 3 ةحاح تدي اذا نادت مخأ) #0(

 لصف



 ٠1 ه6 دادعالا ىف دايكألا درب

 م57 ٠ لضف 1-0

 35 ارينو ايظن مالكلا نساحأ ىف

 كام وو نيىمالا هللا كينج هيعطاو ءاطعا لخرا. اي ىنارغالا ةيدهم وبا 6# لاق

 * جرغلاو نطبلا نيذوجالابو .ىرعلاو عوجلا نبرمالب ىنعي  نيفوجالا سش
 * ضرعءلاو ندلا نيدهركحالا ظفح دف هلام ظذ> نه هد ظحاملا ب

 دضعلاو دعاسلا ني رسصتالاب لب دلولاو لهالا نب نءالاب كبدفا د بحاصلا دي

 لبقاو هابيطا بهذ اهجوز ىف *6 ةيبازعا 6# « دبكلاو للقلا نيمركالاب لب
 * اهه'اليس ماد اذا فئالاو نيعلا نيبطرالابو حاكنلاو مونلا نيبيطالاب عب هابطرا

 ةريسو نيرمتلا ةروص هل كولملا ضءب ىف هد باتكلا فلّود # لاق

 رهاط نهللا دبع نب هللا دبع ىف *© رهاط ىبا نيدجا هل نزيل

 #*  رطلاو رطقلا نادوجالا دبى أ * هدب انل تداي دجا وبا اذا د

 لاو نيعشلا نار ونالا“ لءاضت ل هترخب ' رون ءاضار نأو ١ 2 ر*“
 *#  ردقلاو فيسلا نايضمالا نر * هتماع دح وأ هنأر ادب ناو «* 

 نسا ا ءاوض َْق اسهلثم ىلا قيسل ىل ىشاشلا ىنارطملا لي ىبال ةديصق هذهو

 اذه ىدادغيلا سابعلا ن ردعج لوو حدمو ىئسرافلا دجا نب كلملا د_ع

 اهزاكم

 ص مجلاو - نادونالا هبأشل .* لجأ موللا ْ يح نيد وبا #*

 *« مقعلاو بجلا ناصقنالا هب: ىرزا * هدلاو تيلوا نكح ىل هتيلاب *

 ع حرلاو اصلا نادلوالا هلثم نع * ندع نعو نوح نع فج هيل وأ *

 رعلاو ليطلا نارهشالا هل ىذغا 0 هنرهش مولا يي نم : ١ د ا

 + او فلا ناعضوالا فسشتس *« هتفرح سانلل ترد اذا ن0

 4 مكبلاو ىبلا نامحيالا ممدفتسي « هتنكل لوقلا ىف تدياه اذا نمو *

 * مأسلاو تقملا ناش>والا روصت * هتروص ساننلل تدب ام اذا نمو *

 مدعلاو ندجلا نالدالا دودحسل ال دةسح بتدح َْق ىذلا ليخلا 8 + 4

 ظ +« او لالا نايذكالا قدصتس * ادبا هلو ىف ئذلا بوذكلا تنا *
 مدمس 2



 د دادعالا ىف داكالا درب د ؟م4ب

 | بيع ام هل ليق #  ماظنلا قاحسأ وبا ا“ ٠ بانذلاو ةكتالملا لاق امه

 | اها قئاه وا قئاف نانثا الا ةيطخلا ىلع مدقي ال ا نوراه نب لهس 4# * قعد

 ١ هلاف قئاملا اماو عاطقئالاو لجتلا ثروي  رطاخ لك هنع تن هسفن هتقثف قئافلا
 ١ اهيعصاو ايدلا روما دشا * ءاغببلا جيرفلا ونا #6 ٠ باصا ما أطخا ىلا ال
 6 سراف نب نسحلا وبا ## ه امهثب عجلان كنظ اخ ركلا بوكرو ودعلا ةيراخم
 ا رايخا ىعل طوذتا ْق ذرب لود نيترضااو نيقارعلاو نيرا رايخا ظوح نم

 ٠ دادغو ىأو نم سس رايخاو ةفوكلاو رسوم رام ,حاو ةئدملاو _ةكثكتحصم

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 | .١ مح مذا ريغ ىلَعَو مع مسدلا ريع ىلع برسشلا هيك ىلا نرملا وبا ع

 نيب اعف شدعلاو ىؤلملا و لا نمي ئاملاب الا ةوعدلا نسم ال د* ىفوص
 ىلع رودن' ايندلا روما د سلا محفلا وبا 4# + ناوذلاو لالخلا نيتيشحلا
 لها بتكا *«ىرادنبلا نسا بان 9 ٠ فيسلا قرخو معلا قفر نيئيش

 تسود نب دعس وبأ لوعي اىهيكو ىباصلاو بحاضلا ىنعل ناداضلا رصعلا

 0 باصلاو ريصلا مظكرم * هنتارع لوا ىف ريصلا *

 * ىباضلاو بحاصلالئاسر * نم ءرملل بذعا هبغو »*
 لمعلا نع نغ تناو ناطاسلل لم“ ىل هل لي ا زاوهالا لماع روصنم وبا 6

 د محانلا ناعع وبا 2 ٠ راكلا ةدتما صاخّرساو رار>الا دايعتسال لاعف

 نيعلا ىف لوما ريسيو بيطلا قلخلا ةحود امهنع ءافرظلا لذغ دقو نائيش بحمل
 ةمتلا

 م25( لصف تحمس

 د ءابظالا عا ىف و“

 تراث # * 'هلملا ةمرءو ةهدحلا ظؤح نائش بطلا د اركز نب دمحم

 ةيراجو قذاح خاسبظ هل نوكي نا ن معيش سا رخآ ون نسل 6# ..ةرق نبا
 نسكي نبا ا + مرهف حاكتلا نمو مةسيف ماعطلا نم: ريكتسي هنال ءاتسح |

 لسا طسولاو نامؤمذم ىاعجالا و ىفا سسالا نم نافر طلا دي ىدادغبلا |

 قعف



 ١ ٠ د دادعالا ىف دايكالا درب 6

 حارملاو ءارملا ةيطعلا با.سا دكآ * كم

 260 لصف الجو

 د“ * ءاربكلاو تاداسلاو * ءارزولا مالكح نساحا ىف »

 نب لضفلا # + مئشيب وا عفنب اما نيرمال قيدصلا * دلاخ نب ىبي #
 لك نع نوئاصي مهثال تيعشنلاو ماستلا كولملا دنع نالوعتسي ال نائيش # عييرلا
 * كيلع دتشا كوديجت مل ناو مهيلع دتشا كوناجا نا مهذالو اباوج ىذتس اه

 ءائباا ام ىلب نه الا امهةرعب ال نائش * ةدجراخ نب اعسأ نب كلاه 6# لاقو
 لك ىلع ىترازو ىف مدقا انا #* ىممعلبلا ىلع وبا # * عساشلا رفسلاو عساولا

 هل ليق #* لهس نب لضفلا “© معنلا لاصةتساو مرملا كته ىلعالا ”ىش

 تك * قاكسالا مساقلا وبا 9 * زئأج عيقوتو دفان ىعا لاقذ رورسسلا اه
 « نايشلا تاقزنو نيطايشلا تاغزن ند هللاب ذعتسا نيدراملا ضءب ىلا ناطلسلا نع

 دسحو ُهلادعا ركحم نيئش نم ظف: نا لقاعلا ىلع * ىراوملا ىبا نا ب«

 ظذالا ىف ْثانْزاوم ةهعطالا بيطا د ىضاقلا دمت نب ىلع 6 ٠ هلاقدصا
 ىلع # ٠ لذلاو للا ىج ةوالملا ىلحاو لاول ةباتكلا ىف تاهباشتم

 هبلاط ىف دجلاو نكحدا دقو 'ئثلا بلط ىف ريصقتلا ناري رهقلا اك ىسع نبا

 تاف دوو

 مد( لصف جيم
 ظ دي * ءافرظلاو ءاردالا و * ءاركملا مالك ىف

 لهس # * بضغ اذا كلملاو اهط اذا ردهلا رذحا ىب ان هنبال # نامعل 6# لاق

 د ىباتعلا 96 * ةفباسملاو ةرشابملا لوقعلا اههتف بهذت نانطوم ا نوراه نبا
 دي ردانم نب دمت 6# « ءافجلاب ةهدش سفن ةزعو ةايلاب ديتم سدح ناتلصخ ىف
 ثراخلا وبا ١ + ةيافك ىلا بالقلالاو ناوذالا ةدداحم نيئش ىف شسعلا

 ليق مهمئالأو قلخلا مركا لا ىبح نب دمم ةدئام ضم نم هل لبق 6 نيج



 4 دادعالا ىف دايكالا درب د ا

 نبا ىلأ دقو نبذه ريغ كلل دجا مل ديشرا لاف كرثك نم اذهب دصحاو
 هلو ىف هانعم نم بي رشب ىبوزا

 0 فيسلاو مهردلاك ءرلل * هعقن اقداص ائيش را مل 0
 »+ فيلا نو ةيح فيسلاو + هتاحاح مهردلا هل ىذعب *

 نايس لاو مككلم بهذا ىذلا اه كلملا دبع نب نايل» نب دحاولا دبعل ليقو

 برسش لاقف كللذ لثم مهنمرخ ال ليقو * رايخالا عاطقناو ءافكالا دساحت
 اا كلا ودعا ع ىبراطلا وقت لاو 4 6 -تاودشلا موو تايثملا
 نيئيش ظححاف كواملا لصاو نم 6 رهاط نب هللادبع # * لاجرلا لوو
 لاف سلا همظذ دقو ناسالاو نيعلا

 »ع سام نا قوتلا نه دي سلاف كواملا يسد اذا د

 ا سردا تجحرخ اهاذا حرخاو د ىعأ تاخذ اهاذا لخداو د

 د دجلانب ليعاع“ا 6 ٠ ةعدلاو ةعسلا نائئشايندلا “6 زب نعلا دبع نب ركب

 :ةلياج هدب نم اهلان لاف اهباطتساو اهنسعسأ روناسن ىلا لخدامل

 نطاب ىف لا اههايم نوكت نا ىئبش ناك ضيقت ىف ناديع اهيذ ناك مل ول

 نب نسا # ء اهنطاب ىف اهرهاظ ىلع نذلا اهحاشمو اهرهاظ ىلع ضرالا

 نومأم 6# * نايبصلا ةسائرو ناوسنلا ةراما نم هللان ذوءن # ىذورورملا ىلع

 ةرنكحو قافتالا نسد نائيش ةلودلا لوعب ديدوعم د ةاثب مزراوخ نومأم نبا

 قيفوتلا

 م66 لصف اجه

 ١ . ٠

 ثداح# ليخا لاف رسشنا ٠ ريقفلا ةابيد وأ ىنغلا توم اول أ اهيا ىردا م

 ايندلاب نعأ هناف ريغصلا محراو كليف هللا فرع هئاف ريكجاا مظع ٠ ثراو وا

 كم



 و ص دادعالا ْق دايكألا درب 00

 ةيصوب ىصوا هلاقدصا ضءن هل لاق # ئرمصبلا نسحلا *  تْنْس ام لعاو

 اذا دي سلا دئقرذ 96 * هللا ىف خاو لالح نم مهرد هل لاقف ةءءاج ةرصتخم

 6 ىبعشلا 96 * هيلع ىدالا ةرثكو لالح نم هنوك ابحرخ نائيش ماعطلا ىف عج

 نب سابا 6# * هللا ذج- هذلسأو لجو نع هللا مسا هشرذأ نيئيشب ماعطلا ىف كيلع
 مه لاق ءاضقلا مهاوأ ءارقلا نم موقىلع ىئلد ٌةاطرا نب ىدع هل لاو * ةيواعم
 هللا دنع كرذع اه ايدلل' نوال رفنو كل نوامع الف هلل نواه" نفث نارفل

 عفد نينثا ىف الا مومذم بذكلا * قداضلا رفمج 9“ * هدابع ىلع مهتطاس اذا

 نب كلام ف ه ملصلاو يرالا ىنالا هريغ لاقو نيبلا تاذ حالصاو ةلظلا سدي
 * مويثم دياطلاو مورد ضي را اههذم عدا ةبرجصلا ىلع رب ملناتلك * سنا

 لهالو نيتاصخ ةندلا لهالو نيتاصخ ةرسصملا ىلهال عد د«ىعازوالا د لاقو

 ةضخضخلا ف ةصخراو ردقلاب لوقلا .ةرصبلا لهال ناتللاف نيتتصخ ةفوكلا

 ةفوكلا لهال ناتللاو نهرايدا ىف ءاسنلا نايتاو عاعسلا: ةن.دملا لهال ناتللاو
 معو نايدالا 5 نالع ىلا دي 0 “ف ٠ روحملا رخأتو ذولا برش

 نم الا كيكحذ نيب ام ظؤحا آي نووعت نبا فك «٠ نرطلاو هقثلا ىئعي نادنالا

 لالملا نم الا كيلجر نيب امو قيدصلا

 م7 لصف عم

 7 نيس , الأ ددنع ىلع ءا رمالاو كواملا مالك ررغ ع ّق د

 اهمار كا ةضاخلاا هيك المسا لاقو © هةيايشلاب نع لئس 3 ناورشولا 2

 ْق هل ليقف ةياع عدو همد.> صعب بيصأو ٠ اهفاصناب ةمافلا دايعتساو

 بيرقلاو حسدانلا مداخلا بئاولا ىدل ةدمعلاو ةدعلا امه نانثا لاقف كلذ
 ملا ناثثا لينلا لاقو * رخآآلاب لهتكا لو امهدحاب تعج دقو قيدصلا
 نينا ىنع لح هدلو ضعبل د روصنملا 0 لاقو 9 ةردعلا داع وؤعلاو بضفلا لوء

 ,كحإلعو يقلل مكل هيحايطل لاهو ٠ ريد 5 ريغل ليح الو ريكفت ريغل لمت ال

 لش نه كالذب عرزاف كفيسو ةليهجرد ىه امنا ني:ءوملا ريدا أند د.شرأل 00 نبا

 (ذ4



١ 

 +١  0دادعإالا ىف دايكألا دز 7

 هد لوالا بابلا زج
 ّ نيثالا ددع ف 0

 --. لصف ا

 * ددعلا اذه ىلع اسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةيورملا رابخالا يف ف

 ْ نوصلا ساسإلا نو رمكسج امهم ل وءغم ناتمعن اس و هبيلع هللا ىلص لاو

 ' هيلعلاوو * نس هجو نيتاورلا نم لكلو امه” نوبغم ىورو .غارفلاو
 ماليبلا هيلع لاقو « للملا باابطو علا بلاط ناعءيشا 2 نامهوهنم مالبسلا

 مالسلا هياعلاقو ٠ بابشلاو ةوحلا ابهداهذ دعب الا اههزدق ىفرعي'ال ناهيبش

 . باق مالسسلا هلع لاقو * قلخلا ءوسو لخعلا نمؤم ىف ناتج ال ناستلخ
 ' نائش مالسلا هيلع لاقو * ةايملا بجو لاملا بح نيئيش ىف باش مشلا

 ' نيئيش ىفءاكربش نونهؤملا مالسلا هيلع لاقو * انزلاو ىغلا تيب ىف ناعم ال ظ

 كيسااف نايا اماف نامدو ناتئيم ال تاحا مالسلا هيلع لاقو + ”الكلاو ءاملا |

 نائمؤم ايندلا كلم مالسلا هيلع لاقو * لاعطلاو ديكلاو ناهذلا اماو دارجاو

 | كاكذلاو دورعف نارفاكلا اماو نينرثلا وذو ناعلسف نائمءؤملا اما نارفاكو

 ظ ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةشياطلا نه بلاط ىبا نب رفعج مدق املو ظ

 . مارييخ متل ارمما امهنأب ىردا ام مالسلا هيلع لاف ربيخ منذ همودق قفاو

 مد( لصف اج
 ٠  6نينثالا ددع ىلع فاملاو فلسلا رئاسو نيعباتلاو ةباعصلا مالك ثاور ىف #

 8 لبج نذاعم 9 * ريدلاو مالسالا لاذ ريخ يش 'ىا ءادردلا ىبال ليق
 ١ نع اهب جرفن ةلكو ةءئاج ادبك هب عبشت فيغر نيئثا نم ريخ انيئدلا ف سدل

 '” اههدعب تعيض امب لابن ل اههتلصح اذا نائيش * سابع نبا © ٠ ىوهلم
 "ا ةاعتسأ ضع دك د بيسسملا نا كيبعس + كنككا كنيدو كشاعمل َكبمخَرَد

 ْ ”هل> آلا راو ”ةل>اعلا راع نم كسفن نص لامف ةعمأج ةرسصتخ ةيصوي ىنصوأ ْ

 لعاو



 م *  دادعالا ىف دابكألا درب 9

 0 هدويعا اه انالوم ديأت هللا مادا قاعد ددؤ 034 دعاو 07 * تاريملا قرط حاضداو

 بلغا ىه ىلا ىنعباتم نم هيلع ىوطناو ىلق راعش ىه ىلا هتالاوه نم

 ' باتكلا اذه تفلأف ةع“رو هعماب فلؤم باتكب هماقم مدخا ن ىبش ىلع لاوخل |
 ذأ * دادعالاىف د دايكالا دربي هتجحرتو * هلم لعو* هلع عج لا قبسا : ىذلا

  تكللاو فئاطالاو فئارطلاو رردلاو عئادبلاو ممللاو رباخالاو ررغلا نم هتعدوا

 , * لوألا ردصلا نعو حسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ظعاوملاو مكاو رداوتلاو مللاو

 هذع هللا ىضر * نيعباتلاو ةباعصلاو # ندشارا ءافاخلا نم * لضفالا فاسلاو

 * ءايدالاو ءايعلاو « ءاريكلاو تاداسلاو ءاررولاو * ءارمالا و كولا نعو* نيعجحا

 ١ دز زازتهألاو ب نسنالا رثكي اع + ةالضفلا ةكامبطل كئاسو + هاشلبلاوأ نال
 ٠ لمكو بابشلا ىلا باضخللاو سعثنلاىلا عملا ىدهي نك كاذ ىف نكح ناو
 ١ ىف * هدوهجت لذب الا فلؤملا ىلع ام نكلو ىلا ىلا رعشلاو ىفاشلا ىلا هقفلا

 ظ هسفنل ىدشتا اعف سلا متقلا وبا نسحا دقو * هدوصقم هتمدخ

 '»* افتنلا كبادآ وا رغلا كمولع * نم كوحت تيدها اذا نر تال د

 اد املا هغاب نم هتمدخأ 727 هكا ىدهل دو عابلا مق يقف *

 ننالا ددع ف 4 لوالا بابيلا ©

 ةثالثلا ددع ىف ي ىناشلا بالا ف

 ةعبدالا ددع ىف ي ثلاثلا بابلا

 ةمدطأ ندم ىف 4« عبالا بابا

 :شملا ىلا اهادع امو ةعبسلاو ةئسلا ددع ىف « سماخلا بابلا ف

 ١ اهفورح ىلع دز اهاهتاكرب نم هفرعو هاما ىلا دحوم اناا لال ا
 هنردقو هلع
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 242 * دادعالا ىف « دابكالا درب ايم

 4-5 هللا ههحر قىدو» اسدنلا ىلاعثلا روص: 7 ىلا مامالل 0-0

 0 مركاب رس بر

 1 ىروباستلا ليعاعسأ ل لَ نس كيملا كيع روصنم وبأ , آاولا بيدالا ا الا لاق ا

 4.2 ىكرو ىلا هللا هجر اا

 هلل دجلا 9 5 هلاو ىئطصملا 0-- ىلع ةالصلاو + هنالا ىلع نومأ هلل دجلا

 #4 1 رادو هع ردم ىلا انني ةءاللق ماداو 3 هءاقب هللا كلاط ا انالوم داع دا

 لبقاو * ل>املا دلبلا ىلا ثيغلاو * لطاعلا ىلا ىلا دوعك* همانا ةراضن. ةرومملا

 * هتيعر ةفاك هب ةمعنلا تعو * هيلوتسملا ةلْظلا تلجتاو * هيلوملا ايندلا تابقاف

 نأ ف لحو ْنَع هللا ىلا مهنابغر تاصتاو 7 هتلودب نيرهظتسملا هءأ لوا تصخو ْ

 ْ تاداعسااو 2*7 هريخاو ردلا 4و رعلو 3 نا دجلاو 7 نينا علاطلاب همودق نري 0

 »+ هتنن ىف ام عولبو 37 تذاع ىلع ىرد 5 هعيق ول 0 ناو 7 رتل ةيضإلا ْ

 ١ هليز 5 0 و * هليل ةثودحالا بالا ١ * تا ريخلا لبس : ةراجو *
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 ةلياطلا فراعملا ةراظن ةصخرب تءرط

 م1 اهددعوب ١س. ٠ ةئس تجر مر ةصخرلا حران

 فئارلا ةعمأولم ْق ثتعءيط
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 بيهل دودخلا ىنو درب دابكحالا ىفو رون مالظلا تحت ىه #*

 بيصت كنم“داشزال اهو عدنا نع تادع هذه ا' تاق *

 نو ءانفلا وو كا عير الا و تتح رودتتمال 'اهقل د دي
 3 هلوذو

 قادلا همي ال هنود هتوهو“ * هندم لوطت:ال هركذ فلا رع د

 نانايح اندلاى كل هن عبجين * هعرز ناسدحالاب 2 ىنأف د

 هلودو

 دعبالا -دجح نط هيض + ةالوام مرح اكلاؤنك هع
 دعيت م كرد ا هظطو «* اهلوح اه رضبتال نيعلأك 5

 م57 باتكلا رخآ جه

 د ' هصن اه ىلصالا ىف دجو 6

 عبس ةنس نم لاوش ةرغ ىناث تبسلا ةركب هئم غارغلا قفاو #*

 هتريخ ىلع هتالصو هدج قح هلل دجلاو ةئامسو

 هبعصو هلاو ىنلا دمح هقلخ نم

 ىلاعثلا روصنم ىلا مامالل زاجعالاو زاحمالا باك من انه ىلا

 اضيا هل دادعالا ىف دانك الا درب هلنو ىرواستلا



 شابكلاو ثاشتحا قاسلو * طابسلاو>طابشن ىداشللو 0

 شارفلاو ىهجوف ”ىطبت ناو * ىمادنلاو 0 عرسست نأف 2«

 هلودو
 هتوقاب تش نا َةْواْؤا لكب * ذْدف تنب مث يعمد واول تيظن 3
 هتوقا ردقلا مالعؤ هنالا * اهل ءاش ال  حورا توق تناو *

 بارمشلا ىف هلوق هرعش ررخ نم نسما نب دم لهس وبا #
 ولا هاقوتت + ءاوه ىف عاشكب 0

 نوئح نأ رلا ىف حوا # نينح:ندلا ق, نه
 تايبأ نم هلود هدام دارؤا ند ص نسا 5 ىلع ر عيونا 9

 ىيعب ما 505 د ىنظملت ترس م يف ىل تكا دي

 هتاهيبشت ََ نمو

 اهقان هلع نم رعورما * ىذلا لازغلا هجو اذبحان *

 اهقاروا ىارطا ةردصم *« منت ل ءاضيب ةدروك *

 هلوق ررغ نه * ثيللا نب دوءسم حفلا وبا
 مادملا ريتفت هيليع ىفو * حاد ليللاو ىتراز بابح 3

 ماركلا نم تانداخلا لائم * هيتاّقم نم ىركلا لان دقو 0

 هلوقو
 قاف كيتنحو هدرو ليبعت د هسا كؤفرط ضع نع ايمار أ دبي

 ىقاود هيف فيك: كرشو هيفا#* نماك ىاد.فيك كفرطا ابك 3

 ١ هدئاصق تايباو هدئالق طئاسو نم اي ىلاكيملا دج-ا نب هللاديبع لضفلا وبا
 ظ هاو
 ملا قادما كسملا نه ىكذا * ارح ىنسد امل رهدلا ىاغلأ 0

 ا

 هلودو
 دا مار "لا ٠ نم اهافح 0 + : فلفو مادملا 3 ىثريع 1

 رظالا نسحت ْ

 رجا ىف سعثلا نيع ريثأت نسح نه * هب تمعم دق اهف تيقاويلا اذك

 دب

 | د

 دش



 ا
 ا
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 ماركح نيد دنع ناهيالاك موهلا دنع درغلا لاكملا وهف 0«
 / هركذ مدقت دق #* باتكلا اذهب مودا د ن روصتم د# وبا ىضاقلا هي

00 

 هروش ررغ 0 مه هرك ذب ءارعشلا ب قل ناكم اذهو ءاغليلاو باتكلا بأي ْق

 هلود هر عم رردو

 هوادر " خاف * هؤاوه نجد مول 5

 قاعم تباص نيح * ةرسم انترطم +
 هواه حارا ىكحو *« هحار ءاملا هيشا 3

 هٌوافش اهيفف رامخلا ةوهقلاب واد د

 هوافح انارع نا * انامز 2: باعنال د“

 هواخر ىأب 3 د ىذه رهدلا ةدش -

 ةوافص هيقتفنا * ىغلل سشيعلا ردك 0

 هٌواقَح هنئم وؤصلا قيس ءاملا اذكو 5

 ىرت مالغ ىف هلوقو
 حابصاو ليل نم ندد رو دج ذتوالَح ردعلا لثم كربلا نمإ فشخ دب

 حاشت رم َْق تدب روط راما دي نا ريتغتلاو هيايع 1 د

 هديصق نم هل وفو

 ءافصلاو اهتقر لفاح د ةبدع ةقرشم لئاعت »+

 ءاوهلا 0 مادملا نو عومدلا نهو باتعلا نوف د

 هلودو
 ىدادتعاو كب ىئرتكت باس د 1-5 نا ول نع كَواَدَف د

 ىبادم ىمدو ىبرظان ىسرطو * ىباظع ىنتالفا تلعطاذا |«
 ةدرضو نم هلودو

 تان ىف هدنجو درولا نم * تدغ مت ردب ىنركساو د

 راسل راي تف انونوب «متوتيبا خو ناتدلإ نك 5
 تاببا نم هلووو

 القرا ركتملا انه ىسنكل وع شايع كر كذب لواتشكأ 2 2

 تا
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 دك

 يلا

 و

 د
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 ندور

 د

 هي
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 هلودو
 دب

 ماد ىاذيملا فلخ ننس لءعس وبا ا“ ْ

 ف

 هلوذو 0

 هله هيلا ىرعا نا فئاو *« هلهاب طانا نا ىناهز رسب
 هلضف ناهر ناسثالا اهريخأتف * هفورمص ىترخأ نا ىنبحمبو
 هلصت مادق لاطبالا هداقت * الك فيسلا ئاَم انبأر امدقو

 هلوق هئسا كش ني اهحأ

 لما يف .لم#ت مل تناءاذا * + ليلا الو ىئوكدملاب حرصا

 !.< مون لك مو ىلع * لما# كاوه نم موي لك ىفأ

 ليذب ليذب هاندا نم ناكن او * رياصل هينتعم اه ىلع ىلاو
 لم“ اهتلجااه نيفنلا

 هلود نملم در ل 9 ربل هيلا ديغأ نب ر هظ'حور ونأ ىضاقلا

 ارم تيس لالا ير *« هلباعث نع ضاو نان

 ارحم امو هب لوقةعلا رم *« هلمانا الث تطتما اذاو

 ىه « امناو .ديلجا ىلا ىعدا اهو

 ةديصو نم هلودو

 معاق رسشلا ىوس مهنم ىل دبي إف * موةنمأ ىف ننابنلا 21

 مس بر لهدف انا سنا قاث ناو * .هدنع ريذلا باطاف اذ ذ قاثناف

 ىليغطلا حدم ىف هلوق هياعم دارؤأ ع

 نامدن ةمرز> ىلع تداز: * ةمرح هل ىليفطلا نا
 نإبسحاب هم مو ءاج هبال

 قاسأب سدل روكذ وهو * ىلو نع الهاسنا نع ببحا
 قاادلاعم ىماقلا اهتأيلف « ةلوذسب» سانلل ىتشام

3 

 ا قامو وعدا

 | ىضاقلا
 لقتسي ال نهب قوهح ىف * لعملا ى ويدصلا رصق اعر

 لقت الإ 'هلحو دادو َْ *ي ءاؤصقو لكان لد لو

 لب سدل قيدصلا بس كده »+ قرب ةراع> ىلع أقبس خو

 2 ماهج ف فرب نطبموك د هعدد رقما دل دادولا كا
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 ةزيملا هلق نم راذتعالا ىف هلوق هرعش ررغ نم * ىدووادلا مساقلا وب
 دك
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 د
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 دي

 د
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 دب
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 د
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 دي

 هلودو ظ

 ظ0ظ9

 0 0 را د بيعتلا ىوسوملا ن . نسا 38
 مبا ىال

 ةديصق ن م ىف اصلا

 ندللا ال ا دلا مكن اءمضارت د انهن[ كج انا ءلَو جزاع دول د

 نسولا نم قيع اعنام ىذعملا لثم * مهضعبو ىقرط اسن وم ىركلا تنا

 هلودو
 لاغي نعلا ا عمت 5 زعلا :ةفمل

 لاوطلا رعملا وأ 0 نأ رهصلا راصقلاب

 لاللو 1ع ريع ع الخ نوما 7نسبل
 لاجرا تاجاكخل لاملا 2 رخدب اعا

 ريزو ضر ىف هلودو
 مركلا ةيعه نع ان ماح د ملء قورطلا اذاه رهد ا -

 مثالا ايح عدو ىتايح ذذف *« اضوع !ةمنبا كمال د تسكن *

 سلا ن 2 اتعلاما بنيبط * قرف عاعسلا.:رد.رد ال د

 هلوقو
 نب :قالا 9 نغلي ىىح :*  هقارعا هن تيرمض نم رذعءاه 38

 ددوسلاو ىلعلا تالغ لانو د عاب . مراكحاا ىلا دجال نا د

 دقرفلل اماع نامزلا دبا »*» هلوذ نوكحت ىدح اماه +

 0001 ررغ زد 00

 لاجلا نع . متيغو متبع * انلعف ىلا امل هوباع

 لازغلا ىف كسملا 0 د بي اهو لازغ اذه

 هلودو

 انايش 5 نم لس دل قب ذأ ىلع 3 1 م

 امادؤ هل ىل> راصصق 0 يجاعك ىف لوعلا ىدق ص

 ادنرتو اجرا 52 نام : يعاب دك نم كايف ةدال

 ايوجاف.. انوبلا تبذلو .ىمعي * اهتعفر تدهاش ىلا ةانقلا نا

 هلودو
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31 
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 طيس
 لاغلا ىف هلوق هنساحا ررغ نم هي ىتعلا رابؤلا دبع نب دمه رضنلا وبا د

 اياذع ب كتومل ناو ىلع د ازرع اهيص ادع ند ىف ىآ

 نا معانا

 ايارعش أدبا ىمد نم بسدو * انايك ىدبك نم هاوه لان 03

 ةدا'ّريسالا ىف هلوذو

 قلْغا ىننا كلضف“ قدوذ *- ىضز نعش نشاشر نيسحنال
 قطنا ةياكشلا ىف ىلاح ناساذ هب اهصقم كر ركشب تعطننئلو

 هلوقو
 ىرولا هعص ههنك نع تدع نهو * ىرضلاب ةريذملا سمثلا ةريذ انأ +

 ىرت ال حورلاو حورلا ىرممل تناف * ةرظنب كنم ظدحا ملذا كترذع #*
 هنأ نع هنرعي ىواعصلا دمحم نب لهس بيطلا ىنال هلودو

 هاواو نودحم ةلاسر ىنع * ةيطاق علا لما صيش غليمنه 0#

 هللا نع اعيةوت هاتف ناك نم * انحم ريصلا نسخ اناربلا ىلوا
 ةبحاص ةديصق نم هلوق هدئالق طئاسو نم 6 كباب نب دعدلا دبع ب
 حازت قرش, ههنا ناك *« ءانث !فابع نيا كتر 5

 حالملا قدعلل روما ىدهمو * ىناوغلا ىلا يهان اظفلو »*

 حاص ريغ ىنامالا ناوشنو * قامالا رهن نم ناوشن انا :

 حابةلا تل نع ءانسإلا لس #* نكلو بلذ ىف ترصق امو +

 ىرخا 3 هلودو

 فلخ . تئاف لك نم هللاو * ضرع ىئغلاف سأت ال بلق ال

 فلصلا هفنا دلج ىف ضفرب * اكلم ىرا الو ارمض تومآ |«

 هلوقو
 قرب ىنقرسشأ)ف ةرقاعغم * نامالا ءام ىذةلا ىلع تبرش +

 قيدص نم ىودع هن تفرع * ّى> رهدلا فرص مذا تا 0

 ةديصق نم هلو

 هي حمارلا كاعسلا ىلع حامرلا رج * اهنأش نم ىلا كتمه هلل 7



#» 14 
 دابز ىدنع .هلا تدرو اك * هيتاَقَم ض مو ىل ضروت د

 داسفلا رهظ ذا نآلا بأ * ارونؤباو كءارو عجرا تاقو *
 ل داصد ْنم ىرغو اريدك و دش هيتلقع ليصا 5 كريغف 8

 هلوق هدالق طئاسو نم د بتاكلا تسلا دهم نب حفلا وا
 دودحم ريغرب و للضف لك نع * معايه كنم باتك قانا ال 0

 دوسلا ىلاود>ا ْق ضيا كراثا د هرطسا ءانبأ َّق ةياعم 1-7 *

 هلودو

 هيهاذ هتلودف هعدف * هيه اذ نكي مل كلم اذا #*

 باتكلاا اذه فلم ىف هلوقو
 معملاو ىنه نيعلا لوم لح * عبطلاو سفنلاو لصالاىذىل خا ه*

 عضولاو بئاونلا عفر لاح ىلع * هءاخا تواب ذا هنه تكحرخت «

 هلودو
 هردص قبض ناوطب الف *« اعرك طواس ىردزا اذا د

 هردق ق> هللا اوردق اه * اوناك ذنم سانلا ٌرثكاف #*

 هوقو
 تآ نعو ضام نعربخت امم * مهسؤتل موق ىف تئدحت اذا #*
 ةاداعملا ةأداعع لكوم * مهعبط نا الود نديعت الف د

 هلوقو
 قامالابو نامالاب دعسال * مون لك كهجو هللا ىتارا #*

 نامزلا هجو ىف رششبلا يري * ىنيعب هظلحأ نيح كهجوف *
 هلوقو
 اليم ودعلاناكناوادبا * هودعب ىلا نئشسس ال ها

 اليغلا ضوءبلا حرج اًمراو * هلياق نويعلا ىْدْوِي ىذعلا نأ 2«

 ْ هوقو |
 كلاهنم نجحرلا كدر: ال * هبحم ىبذق امل هل تلد #0

 كلام ىلا توملا كل نء *« لقتناو انتقراف دقو امأ *



 دي

 وبا #*“

1“ 
 اريغت اما ةاضيملا ىف حرطيو .* ارضان مشي ناحيرلا ىرث تسل

 ةديصق .

 دب

 دب

 ناش رهد لكلو َى طخ نع .« ئك نم ةلاحم ال كن نا رهدأ

 ناندع اهسدير ناو ندع * اهذئاف ةاره ىاحاوب دعاف

 ىلع 3 ريمالا ىف ىرخا نمو

 ذلا رطمو احلا قلط ناك ول *« ايكسنم ثيغلا بوص كيكحي داكو *

 1 وأ رهدلاو »*

 وبا 9“
 مرسضت ران ءاد>الا ىو اذ ىوش * لئاقن تدل برَحلا . نازي قس د

 دي

 هلوقو
8 

 دي

 هلوقو
5 

 ىو

 هلودو
5 

 دي

 عا تنك اه نايسن اهب تدفأ *« ةدلبل ءاعدلا ئضصا.ال ىلاهو
 مهرد سلا فوح ىف امو ندم د ىنا ريغ هّنسدحأ ىذلا تيل د

 حرم فلك اعهبو تذآو امن السرو ةحاح ّق تاكاذا

 مهردلا وه ميكا كاذو * هصوت الو يح لسراف

 كاشالا اروح كيزيقت هالوستالو انما
 لالحلا ةلط ىرتامأ * رم ذين اذه تاّقف

 هملاو ةهصنلا مج دبي مدان كلاعو عهسأ

 هّقث ىلع تاقثلا نم نوكت نا رذ>اف كابا

 هلوق هلم ررغ نم دي ناجي 4 وكارب 00

5 

 ١4

 هلوذو

 ب

 دار ىلبل - ن : و الو * دافتس 3 ىذلا ملا ءلا ىذم

 دا وغلا د يارا اخو #2 كبد ىدنع اهركذو ت تيل 2.

 دا اوسلا هض هدضر راع لظاا ءادغ * هزم نه مالا تلان فيهاو

 ايه

 ايذع ول ردنلاو درصا مل ول ثيللاو * 000071 ول تك

 دب

 نم هلوق هدلالق طداسو نم 6 ىناذيهلا عيدبلا نيسللا نب دج-ا لضفلا

4 

3 

 ه4

4 



#8 
 + نايدلو 5 سدلو نيعدوع »* ىئاومر كان دادعا ىافصنا 75 دي

 ىرخا نم هلوقو

 * ضاوعالا بذاوك قورب نم. * الاه تماش نيح نيعلل تاق #*

 ضارر ىف ةبيح بر ايف رغلا هجوالا هذه كنرغبال *

 ىرخا 2و هلو5و

 اهداؤ ليف هللا ىقدحو لا 4 ىجمدأ لدم اًءرمصبا له لج 2 3

 ةردضع ند هلوذو

 هك عومل نب و»* ىهضا ناثلا لوك ال 00 د

 لوِعا نع كال ىلع بيتك بع ىلا كلاذؤو لايجلا, نم تدزو ا“

 ليعافم ليعافم د4 يم داو قزر صقانو تدعو ا |

 ميتا ليل لثم ىراهذ ناكسحا .» ىرولا ىف هيون لآ الوا كرمملا

 مهردو بولو راشدو رادو د ةئيقو لع نيد ىقواعح مذ و

 مهيف ىرعش ءاطيالا نع تتصف * ىهتالص ىف ليوا نا طوفلاخ مهو *

 هلذاب كنال . ىسوبلم مثلأو * اهوشح كءساذا ىراعشا لبقا 0«
 هاصاحو اهذو شعلا قاب فئارط د اهن الم راد تافاخ َْق رطخاو د

 هلودو
 ورشا كاب 515 د ديلاع رادلا تل دب

 اورش اهن اطيح ْق كادع سوور وللا 0 الف دبي

 هل وذو
 هاوهي امل. + :فلن: الو.« .اهنزندي حارلا فرص لواجت نمأ #

 ادد ليكو

 ا ليكن

 ش د لوعف

 | د ا ساطرو

 * ااكلا الم ىتح سبكلا .غرذف * اههعاّمجا ضع ل سنكلاو سأكلا

 هلو5و
 اة ردكم لويذلا كنه نرهظي الو + .ىدعلل اصلا راهطاب كيلع هم«

 تسلا



 *« ها 4“
 2 امم

 اردقا كفيس ىلتق ىلع تنكو * دصتقاؤ كالدعب ىلتق ىلع تردق #*

 ارغاو حملا دولاب قول * لن ماكس تيور ول مقا
 : هلوقو
 0 الا  امذاخ كراذ طاش نعل نأ اف 9

 ل ملا ْق هلوذو

 هيلا نيتشاعلا قوشي ارطس * هيدخ ىف كسلا, فاغمو #*

 هيلع داوقلا قدصت الا « ةرظن قرسل دحا هءاج أه #*

 هلودو
 ملاظلا رذتعملا كاش نم «* مصاع ىببا نبا اب مصاع ضان

 متاكناك ضرالا هيلع تراص *.افندم ثغَأ ن للا ماشا

 بدحاصلا ىف هلم ررغ نم # ىربطلا دجلا نب دعس ضايفلا وبا #4

 خخ تحول قوو ادا“ قيد 9
 رقو فيسل الا » تقلخذا تقلخام #*

 هلوق هحلمو فرط نم #* ىناساقلا مساقلا ىلا نب ىلع وبا
 انل نانجلا ىكم ةضور ىف هاوها * نمو مادملو ىنتء» هليلاب *

 اة ىقوط دود نوصفغلا ىلع * ةؤوطم تنغ ام كن ركسصالال د

 بنعلا لكا ىف هلوؤ هيناعم دارؤا نمو

 اهمىضق رثكا تانعالاب ىعولو * ىأرذا قال لب ىلوذع ىتاهث *
 اهءرمص لالا ةقر ىنتمزلأ دقو © قةيشع تناك ءابهصلا هل تاكتف

 اهما عقاوف هنع هسرع تاز لي ىسقت بتانعالاب تالعذ *

 ةديصق نم هلوق هدئالَق طئاسو نم * ىمزراولا سابعلا نب د ركب وبا ##
 لوضف اهعاطم سوشلا ناب'« انترأأ الا ثدي.ااه سعوا 4|
 لووثلا قدعلا ىلع تقر ا” * انس>و ايض نينسلا ىلع دب زي #*

 ىرخا نم هلوقو
 ناةلئؤم نافحالا 6 نأومد * قلاف ةينيللا و ةينيشلا تصف دو

 |[ #خ

) # 

4 

+ 

4 



 دي

#1 

 كمد ىراظان نمترجا كقرع * تدصؤفذا ببطلا فك تيلو
 كمي نم .تْعل نا هترعا * ل كيتنجو غِيص هترعا
 كلأ ند>زااو قرعلا هب اعدإو امن ةوءصيم ليو نم ىخذما كفرط

 ةييبحاص ةديصو نم هل ود هدب الد طئاسو نمو

 د |

 دع

 دبي

 اهداشتحاب عفت مل تدشتحا اذا * اهتكرت تنا راكفالل بنذالو

 112 دب طاشلالا هل :لخارخ د« 'ةطأو ٠ قانملا كفا كشبس
 اهداعمو اهق ورسم ىلع ناصح #*خ ةعلد عارتخا ائلواح نم ناف

 ىرخا نم هلو ةهناعم راس نهو

 امن

 امز

 امها لذلا فةومزع الجر اوأر * اًماو ضايتذا كيف ىل نواوقي

 ايظلا لّيحن رملا سفن نكلاو + ىرا دق تلقدروم اذهليقاذا

 السا ىل هتريص معمط ادب * الك تنك نا لعلا قح ضقا لو
 امدخال نكل تيقال نم مدخال *» ىديم معلا ةمدخ ىف لذتبا ماو

 امرا ناك دق للهملا عاباف نذا د هل هينجاو ا سرغ هب قشا|

 ىرخا ندو

 ق:ذكقزرلا باطمركلو تلتف * عساو قز راف ضرالا ىف برطضا اولاوو *
 قزرا نبا نف بسكىل كب ملو * ىننيعبي ر> ضرالا ف نكحي ىل اذا *

 يل

 د

 »م

 هلو هديراف طّداسو نم 7# قاجرلا ىرهولا نوخأ نب ىلع نسا وبا 00

 نس

1# 

7 

 امل

 ةديصو

 احان> قيمعلا ند كيلا تطسا امن ةمادع ىئاوف مالظلا 30

 احافتلاو درولا ىدتين كتناف + هقيردحو ةعس ر نامزا تعر

 ً ا

 دب

 دبي

 داح هةوعمد كاح نروكم لهو ف ىدلح ىؤهلاى ىعومد لعل تدك

 درب اهبوذ رانب تدع“ لهو * ادرب ىوهلاىف ىداؤف راث بوذدت



 #« د4 9

 هل نانزرملا ن ىلهس ندشلا |

 دك

 دب(

 دي

 دبي

 دي

 ىاللللاو ةدادللا ىلع عاقا دب كف نم ىدسعن هلأ حارا َ

 فاطالا عدملاب بابلالا ىوذن * اهاّور تكلم ةكوامم نمو

 فافخ ىف مقر .ءاملا:تانب م« اهرلا ووش ىحاوح نآلا

 ةي ىرفنلا رع نب دهم لي

 بيطر يرضعلا لدم دس و * بيغ نس ىهزب بيب> 0

 بواقلا داوس تقرا لوف هيدح ةضو داوسلاب تقردا

 د

1 

 رعش تبب ىف هر“ تاردثم نم ا ىنومأملا نسما نب مالسلا ديع بلاط وبا
 اهاوا ةدي>اص هل ةهدروصو ند

 دع ايحو ىذلا 00 لو ىد تيضو ا امكسن:م كيف افتفاك 7 وأ عير 3

 * ايثر ىدعلا قانعا قوذ ىلتدش ذا * ادّوتم ظيغلا اهيف تال ةيصعو

 * انذكح امد مهاوعدو تنا طايسالا وباو مه طابسالاو فسوب تنكف *

 قالا نسما ىبأ ريزوأل حدملا ىف هلو ررغ 00
 هدرصو نم

 ال

 د

 دبي

 دب

 ان

 راسعالا لتهو ءاجرلا ىد * اهب ىح نجم نب 5

 رايح وهو هأنود م لك مد *ي ادغ ذا مزاكملا مد هآدبإ تع

 رايس هلانآ ل تاصو مز عاش لئايعلا ىرطا اذا نها

 راوج مولا ططخ ىف كاوسل * ىرب اخ ءاعدا كبوكح؟ جزا
 و هع 4ع راد كل ىلعلاو .كدبع رهدلاو * هلع كل ىرولاو كككام ضرالاو

 هلوق هذرطو هحلم نم 4 قاجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع نسا وبا ىضاقلا
 دش

 د

 هيف 0 برسبأ ىذلا 0 د 8 ىو لاق كمل ىدفا

 هيك مكذلاب 7 تا اه تلا ف عشب لق درولا

 يم نشحا ءاع'الا َ صضدروءتلاب ب لو هلددو 5 3 4 3 || .٠ ٠

* 

 د

 كقالخا نسحا هلوأف * كقاتشم بحلا حرب دق
 كقاششع رخآ هلاف « همح هل عراو هؤحت ال

 كرفس توسعت بشن نيل ليرد كلل ءكليح ا وع ا #

 اذ (١س)

 ام

 امز



1 »* 
 ىدن هلفساو هيلاعا تفج * هلاعم بغ ةادغ ناودالاك *َ

 نزام نذل هلوقاةشانك بئاغ نمو ةغباتلل تيبلا

 0 0 ل
+ 

 هل ركذ ال سانلا ىف ىبسا دو * هلرنم مزال نزام وبا ا 4

 ا هلخدا ه>رخا ثيح نمو * هنادحاب نامازا هامر # |

 ”0 لا ةلديصق هردش ةرغ © :وزولا نيسان نسابملا نب ان رمح واا# |
 هلوق اهنساحا نمو * ناسارخ ىارطان * اذونم تأ نءل * اهلوا ىلا ةرئاسلا

 دب قاوعا ريخ نم * هلا ىريص دقرتساس #0

 #* قا هللا ءاضق * نا ىناحنا ىف وحتاو 0
 د ىاضرأو نيضرتو 0 ىضرا 8 ىضرا لا 5

 | »ع ٠ ناوضر ةنج ىنج * نم اهانج ضرا ىلا 0

 0 نايفص هافاصت * نيفتلا ىوهك ءاوه د

 د ناع نع ةهدشلا درش ءانءركح ءاخر د

 »* نارح#4' عير دق بصلا باق لثم ءامو 0

 ا ناكل“ نغا 7 ”ةيقو # قالا حطم لآ قيقر 0

 #* نايرت هيبْسشَتلا ىذدل * ك_سملاو وه براو *

 #*َ قالوت فطللابو * هللا 0 #*

 * ىباطعا ىنباطعاو * ىناضطوا قاطواو يا

 »* التو ا :ىديشاو ني رتل يا رخ ا ةلصاو 5
 ١ نلاالا ماواع دوملا د[ 1171: قاف *
 د نا وزب نعتلا برغل َّىَح ةيبرغلا ىلا 3

 د نادم قاهسف *« أم وب اهل تدع ناف #

 * ىقناشأأ ىناسدلا زجنالا ٠ ىئولا تاومللاو دب

 ىطساولا هبةذلا لهس نب نوهيم ىتدشنا * ىطساولا كوديس رهاط وبا 9“

 ٌكوديس هندليل

 « سحبلاب بلل كم هلوطا ليللاو * انعبجت لضولا ءادرو اذ ىدهع +

 * رظتنم ريغ ىكصف ريزضلا ليل * مهتدف اوناغ ذم ىليل :نآلاف «



 #« دا
 »* دسك امه نامزلا نم * اهب لضف اهتاهف *# ٠

 هاوق هرعش ريما #* ىدرويالا يعرهلا سضنلا وباي

 دب عاضنا ةءقرأل هوو < انت ناعالا تراث -

 | عادص هب نار. لعو نب للم سو د

 0 عاشتما ةلذلا نع هب * انضرع تنصو قلب تمر #

 اد عاعش ىحار ىلع اهل * احاز تذينام برشا د

 3 عاعس اهريفارو نمو * ىمادن اهريراوق نم ىل 0

 #* ع اميلا مهنه ترذفا لو أذ“ مود لوقع نم ىنتجاو 5

 3 عاوس اذو ثوغي اذه * قيع ماهأ بعكو رشب *

 هلوق ه:ساحم نساحا ند يي ىشاشلا نارطم نب د# وبا ب

 * -. رذ اا نويعلا اهتنراغا دخاك *_ اهنشم نسح اهلا اهتراعصا ناوع 2«

 ّ د

 ءارع“ هب راج ىف هلوقو

 * رافضلا نهمادقا نم ”ئيطاوم * تلبقو تءاج ىثملا كاذ نسح

 |  مسادر فضن ىفنابلا طو** * فيضة/(فصن اهل ةفهفهم 3

 #* حامرا رعم الْئاَو اطظحلو »* الادتعاو انيلو انول تكح *

 خوبطلملا بارشلا ىف هلوقو

 2 باذعلا ران اهبارثث تقو * سىس راشلا اهتءذع حا رو 5

 0 باذم توقان عاءشك اهل * .نوا برمثلا لبق مهلا بيش #*

 : زورتنلا ْق هلودو

 0 ليسر ابيرق هلبق نم مه * ديعع وهو زوريئلا كانا دق #*

 * لوعثلا الا” روزعيللا "لمت عي لهو رورسلا ىلع لاهشأاو 0” ب
 هلو هنساحا ملم م * ىتارملا ماخللا نا وبا ب
 * سييلا لو> ىف راثلا ىلضانك * لاعتشاو ءاكذ طرف نم تنك *

 د نك ةوحخ عم ءرملا نسل ىىد 3 ان ورغ الو تدلدف د

 هلو نيعضتلا نينح هركح# ندو

 ده نا اك هقكو نامعلا بطر د 4 0 رهعج 8 ىلباساب د



 ' هلودو
 هلياقن انا هه ادجو دونت * دلب نم ثيغلا تيقس روزرهشاب *

 هلئاسش تا الو داعبلا ىلع * انسارب ىفاو الف قارفلا لاط .*

 هلوذ هررغو هررد زم د قارفعزلا مهاربا نب رع مساعلا وبا 0

 ىداؤف ىفام هتك نع ىذ نسل * ىداعم ىل ا 2 1-00

 ىيدادو, رده تفئ ىأق فصنا واف هيلع ىل هللا م هتف وا

 ةدي دولا رادلاب بحاضصلا هئنهل ْق ةديصق ص هلودو

 دب رشا ال روكشلا لام كيان * تيدا: الاب, مها كلر »*

 دواخلا ْق اهتخاو اهاصو اندلا ف ن1 ةنح رادلا 0 د

 .بد>اضصلا هل ةدشنا أعبو روش ررعغ نراك ملل ى د نإ ىلع نب نوراه نس ىلع#

 باغالا 0-0 ١ 8 لوط د ناستع كيف رهدلا سو ىل دع

 بابا كشيغ ند 2 له 2 هةءانكحو هرادع امان ١ هك

 بايغلا مدّشتو عوطق#لا لصي * امبرف هلالا جرف نف سأبالا «

 ام

 از

 دك

 دب

 د

 دي

 70 ةهريع نم هل>ر 20 لوو ىراوخلا نبا 6 ىباصلا قاحا وبا هل ةديسلا اهو

 مسج بطخ لكف اليقم هئم لزب مل نم راقعلا لات فيك دب

 ميرك مام ىلا الا طقث * مل مدق ىلا ىذالا قرت ما 5

 هلوُق ةحلق ٠ نم *رغصالا ملا نب نسملا وبا 9+
 الاصو دودصلا دعب اهي دان * ا نوجسلا ال مل نواوهب 3

 الاغ نوع سل 3 ايش ىنض * تار نا ةلازءلا ىشخامهل تلقذ *

 هوو ه رعش ريمأ 4 رجلا 31 هللا ةيه غ7

 دالا كرو هنانح نم د دحو أه كنيلا 41 دب

 دروو كيلا .داص ,*» ىدتها تئشول ناريح 0

 دسالا . ىدرت هاما «  ىذلا ىافلا اهيااب ا

 دبي

 دب

 ردح قرتور ندع عب ايه عبار دق درجارإ نأ



 # ارذع دج ىلاذا ايئدلا كلم قا « يرام ها وفارؤع ل 0 *

51912 

 ىرشبلاب راشتسالا ىف هلوقو
 *» 2 ىملا تاغ نائف سوؤنلا ىشو * انيعالا رقا اب ديريلادرو *

 * غانا انفح مهلجا ناكسؤ اسك « مهذب راشرلا ساثلا مساقتو *

 هلوؤ نم نسحاب بحاصلا دحا ثرب ىلو
 * نيبأتو ظي رقت لاط ناو لو * نم كّمح تيفو اه كلملا ىفاكاد
 *: ' نيضفت: كابا ةئضتو الا نخا نَح كشر تافصلا و

 #«  نءدلا لب ايذلال ب ارط ءاوح ه*« كاتلو رع تاعدق لب لدخو تهاه

 م«  نيعلا درهلا كت دن ام دعب نم * ةيداث تم ذم ىلعلا ىعاوت ىذه

 «  نيطالسلاو ااعرلا كيلع ىكرت * أك تالصلاو اناطءلا كيلع ىىت

  نيعاللاءانام دعب اوظمرَتساو * مهدعقا ىوحللا ناكو ةاعسلا ماق
 #«  نيطايثلا ل1 ناوملس 0 0 اولا يه نا مهذم سانلا رك ال 6

 بكوملا رابغ ىف هلوق هحلم ررغ نم ا نزاذلا دج نب هللادبع دم وبا لي

 * دي>وتلا قيدو ايلسع ىفطع سلا رابغلا اذه نا 0

 د كندح ضع بايشلا ءادرو +* بلش توت ىضراع امسكو د

 ] بيست ىف هلوقو
 »ب تارغجب وسن نحادهع روض الور نوال ءاذس #*

 د قاع فدرو تاش باضرو دي تاوم عبطو تأ ل تاك دي

 را ذتعالا ىف ةدي> اص ةدرصق نم هلودو

 -- بيهم ا كلملا اهيا كوؤعق امل بيهل ىلك ْق مهلا رائل ىلا <>

 دب بورط هأائوم تناو عركماا ىب وفعلل ةيرط اسهباو ان ش

 ةعوطقم نم أوو هرعش ريمأ 334 ىروزرهشلا ىهيديلا نسما وبا 0

 * رك اواح توشن فْورَنَِح رهدللو هفطصأ تدك ند ص ا ا

 | 0 هدللع انا 2 ْنا + الاوع ١ تامؤلا رول عا دي :

 لن د 52055



 يل رع هقر 0 ا كمل نيتسحلالا د 508 وبا د 1

 * نكس الو فلا اهلثم اهل سدلو * نكس اهسنج :هاهل ءاسفنخلاو ه#* |

 باضألا نم راذتعالا ىف ععبأ مل * ىزوخلاب فورعلا ىتاهذصالا نادبع هي |

 هلو نه نسحب ظ
| 

 هلو هدلاصق تايباو هديداَو طئاسو نم * قاهفصالا ىعسرلا ديعس وبا

 ةديصو سس

 * هراقت دعب سئالاب ىتدواعو * هراروزا دعب راز بيب> ىسفن دش

 ده هرائاح هلا نم ا راعا 2 راثلطا راعتسا ئ اذا ان

 ىرخا نم هلوذو

 * هلماتاو هلام ىنبلو قأكح + ةعاس لاماو ءاذكح مت« مو *

 ىرخأ نمو

 ١  3لص ولا ىلا ْق هللا مسا شدوو د ةدانز ور __ واو يحل ل 2

 هر َس فصو 3 4ر8 نيو

 #* ادودقلا تايئاغلا اهل تزه قوشلا اهار اهاذا ىاوق د

 » اذيلي اهيدل 5 ىضضأو د ديبعلا - أديبع ناو *

 ىوكشلا ىف بد>اضصال هلو هعئادب ررغ نك د ىباهؤصالا ءالعلا نس مئاَغ وبا 0

 ةدا'يسالاو

 0 5 : . 3 ا
 #3 1 اريص هل ةعن مانالا ديب ادغ امن ئذلل ريص الق اريص َك ليش ْنأَف ٍ

 ناو

 35 2 لذيلل هحجولا لاذتا كيف دب هلاوذ وؤع نيفاعلا ىلع ليسن د

 | دع نطو دا ىلامو ا * نهو ىىلع اد تلد 50 * ظ

 3 قايل صخغنم عان وهو * ىتادعل ةتاعه ىيشم ىف يأ

 ا # قافو روّصد> لا علا 4 ان هيذو مد تاضخلا بيعاو +

 * تاناغلا "ن1 تمر 4 ئ 8 ٍِ 5 2 نمو. 0 امن

 3” هاعثلا هو>>و كري نا هرمس + ع نمو ىرمشت هلل عان وهف *

 0 ىلثه رعاش امضرلا نود م مرح و # ارعاش نوثالث ىطعي نا قحلا ىفأ امل



*» 8 

 اعولط هل ءاشملا تقو * ىلا وجرت ال ردبلاك *
 هيف هلوذو

 هداف البو نعم ريغب * اندتاخ هراد ىف ابهاذا 0

 هدلاملا ةرؤس مهيلع ًارقاف + مهعوج نم كفايضا نج دق »*

 هل وق *يعلا ٠ نم ةيلاطلا هئساحا ن

 سيكالا بيبللا لقع ىلع ىرزت * ةدقر نم اظةيتسا ىبحاص اي *

 سجر ةديد> ىف قؤدت رهن * انهنأك موحفلاو ة ةرحلا ىذه #*

 سالغم ريغ حارلاىب رش مالءعف * اهعسنب تسلغ دقابصلاىراو 20#

 سس ىلاهمند سصيق دهع ذم * ةيمور َةوهَذ ىقايقسا اهوق 1

 سفنالا ةاي للا لوذعلا توم ل اهيك ظاستاذا تْكضِن اقسم

 هلوذ ه:ساحم نساحا نم د“ ىدع.سلا هئابث نب سصن وبا و«

 سصو ه.ىدعاس ىف ناك 3 *« كامر اودع نروح الو *

 ىلا لاغ ١ نمعلو * بارا نع قوما نا د

 لع رغا سرف فصو ىف هلوقو
 هءاعمإ هبضرا دقعي يداه * ةنس> نمىذلا قرطلا كءاجدق *

 باشحا ىف ضاخو هنم صتقاف * هنيبج حابصلا مطا اًعأكحف *
 تايبا نم هإوذو

 هنعع اهنع ىونلا اك قارءلا ضرا ان تدنو 3#

 هنع* ءالضفلا لعن داليلا 0 لي>رلا ريغ ها

 ةديصو نم هلود ةمالك ةرغو هروش ريمأ ص ىالساا نسا وبا 3

 بدرق ند 0 53 زول # كرعل نم بلطت لالا نو د

 بوثذلا ر 127 م وقعلا اذ أب * انأ مأي ام الا ىلع انطسا د

 لوي دايجلاب شرف ضرالاو * ريطد روسالاب بول عمتلاو 2

 لد#و لدحا سراوقلا نيد .-* قلتو باهعلا 46 تاععلا لا دي

 ايس ايس ا +«



 هو
 ٠ هلوق فرطلاو ملا ىف ا 3 5 نم # ىبضلا ميهاربا نب دجلا سايعلا وبا 6 |

 |[ * هناسل هاف نم اولسف 5 * هرازدكح ها جسق هلا عز *

 1 هناش ميدل مفر ام ميلف #* هب اولثم ذا مكجلا ىفاو محا 38 ظ

 هلوقو |
 #2 اراب هج نع مص ى كدا أه ىرعش تيلاالا أ

 ١ كذادو ما كللاك ما كلا #« ,ىتيس دق كلل نساحم: ئاو 2 ب |
 »* كداؤف ما كراذعما كلاخأ * اداوسس ىفوا لل ل *

 لوقو
 * قاذملا سره هاف * قارفلا ىلا نئكرتال *

 | ع قارغلا ملأ نم وف * اهبورغ تي مثلا 1

 نصغ هدب مالغ ىف ةلوق هحلع نساحا نم #* ىمعثاهلا ةركس نب نسحلا وبا

 (* ١ موظنم ٌولوؤل هيف نصغ * هنمديلا ىفو ىنا ناب نصغ 02
 د موي اذ ىفو علاصط رذ * اذ ىف نينصغ نيب تريكد 7

 لزغلا ىف هلوقو
 د ددحاأ ىف نءعجا ام ةدبرا * اهب تولك ةناسنا هحو ىف 03

 # درب نمرغثلاو رجخ قيرلاو *« ةيلاف عدصصلاو درو دخلا #*
 هاود ىدهم ىف هلوقو

 | * هيدفا لابس ىرعك ىنم * ىردف هحور ورب تجوه حا *« |
 0 318 دفنت مل هدانا : ىرهد *» اهب تبتك ول ةاود ىلاىدها ه«

 0 ناريبلا كسي قاف.« هيلا امطانم كادت توعد 3
 # بارتاالو هيدل ءاه الق * خابس ىف علب حال بارس 0

 ش هماعط رخأو هاعد لجر ىف هلوق هرداون فرط نمو ظ

 | + اءيجن هاقيض تاه دق * ىذلا تيبلا بحاص ان س0
 | امعو>و اًكطع ا ّىح 2 ا تالاصح *(

 3 امءيفرت افرتشم كيدل فيغرلا كلف ىرا ىلاه ا

 ردبااك

 ٠  9خابسلاو بارسلا نيب عجبا ىف هلوق هيناعم دارفا نم # جا انب هللادبعوبا '



 #*« ما

 دريلا ”تالذ :تاوذ 'هقيوو 52“ ىروا هنكااوول ىزخ نان »*

 حيدملا ق هلوذ ها طّداسو 0

 هفالس بيدالا نذا ىف عوسو * ىوجا شي قطنم لفاحلا ىف كل *

 هفادصا اناذآ امأكحو *+ نها» ولؤل كظنا نأكل

 اضيا هلوقو
 ريش سرطلا ىف هرد اةط:هو * اهلئاش ادوج تعرب دن هل #*
 رتسم نابع“ اهلمانا فو * اهتحار نطب ىف نءاكمتاخ *

 بحاصلل را
 اهلوسر فك نعد ىف * قفيفك تءضو الل 03

 اهلوصو دنع كاني * اهسّعيتل اهتلبق *

 اهلوصو ضءم تنرتقأ اهلا قيع دوتو *

 اهلوس ةياغ نوهلا اههجونءىرتنح »*
 ىحصالاب هثنهي ءارزولا ضعبل هلوقو

 اكن ىحطالا ادب * اكياصو كيجرع د

 اكيؤك وهو الاقم * لاو وا زجوا دقو -

 حاشا“ لاح و“ كءاذعا هللا قارا 1
 هلع ىلا داعم ريزو ةنهت ىف هلوقو

 اهعينص ءاسو مدق اهب تلز * امدعي ةرازولا تعاط تنك دق 0#

 اهعوجر كارذ ىلا لحن اهك * ةرورضض لست كريغب تدخف * 

 اهعيحض وهو كاوس تدب النا * ةفل> تاآو تلآدق نالف #

 "هلع ريغ نم دصأف ىف هلوقو

 ادصاف موقلا نم ىنغي نا رمكأف * هلي نه مد ال دوج غمس #١
 ادطاَو+ نيالا و هزك او * ةحاح قرعلا لصقت ْن ه سدلو 0

 رهط دقو راوتم ريزو ىف هلودو
 رودبلا ىراوت اك ىراوت ذا * رينم ردب ريزولا نأ مي 7”

 د رينتست اعلاط ناكح ا قؤالا ىلا داع مث باغ ام باغ 0
| 
ٌ 

 ( شلال ١( نسا



#١ 
 هلوذو

 هةننه تيطعا ام ته * ةتثحنا مسالا ىنذ لق 0

 هتنوا ردبلا ٍِعر تنا * قئار قئاف لاج لكص #*

 هلودو

 ) ؤه نطك مد لضفؤل * ىديس اب دصؤلا ىلع تم نع +

 ىبد داصتقا ريغب تقرا * ىبلحت نع ت رخخأت الق 1

 هلودو
 اناره لقا وم * نر نأ ىف لع ١

 :هراكحااب تح ةنطا كهجو ىنعد تاق #*

 هلودو
 قفص هنع سمت *« هلاج نداشو د

 قوش لب ال تلقف * ىدب لدبعتل ىوها 3

 تاير 2 هلودو

 مالا لكاشتو اهباشف * رخلا تقرو جاجزلا قر 0
 خل الو دق ءايناو » حدق الو رجخ اهناأاكحفو #*

 مبنلا ىف هلوقو
 رودنم ؤلؤاب ىداهتو * رون لئالغ ىف وما لبقا :
 روفاك نم راثنلا راصو ضزالا ترهاص ءاعلا نأكؤ *

 لحولا ىف هلوقو
 ماكنت سل اروطس ىناستت ىلع د هاك ضرالا فكدو تيكر ل دع

 علا بهشالا ىداوىب وث سرطلاو 31 قل ند ريخلاو هريكش ضرالاف د

 هلوق مو هرعشررغ نه هد ىباصلا قاحمأ وبا
 تكس قيعسأكلا ىف ام لثمن قمادمو ىرح ذا ىجبمد دروت |

 برا تنك عمد نم ماىوفج *« تابسا رجلا ىفأ ىردا اه هللاوذ

 هلوذو

 دهشلاو مادملا ىعم عمت »+ هتداع اق هي تاق د

 نأك



#1 
 ةيزوريث نم هلوق هرعش ررغ نم #* نيتافكلا وذ عدلا وبا هب

 ل ماودو ةدانزو ةداءسل د ارشم كانا زوري 1 د

 »و

 اهلوا ةيدضع ضرخأ | م هلودو

 0 اوه سود 2 0 ىذهو 8 عما دم تي ذأ ما دودع تضيفا دع +*

 ءادعالا 2 ىناهئمو

 + عطاوقلا فويسلا هئممهل تطاخش * ةداع رفصءلا سل مهل ناكو #

 اهئمو

 4 عدار نوهلاب نوهلا كيع ميوعتو د ىدع نهرجز اصعلاو مترطذ متر طب دج

 رزو:سأ ال هلو5و

 د حدقلا توعد نيجا 05 دك ىلا بورو ىنغلا توعد 57

 5 حرتقم اهدعب هل سدلف * هلاما ءرملا غلب 1 2

 (.اهننهي ديمعلا نبال هلوق ىف عدباو نسحا :. 'نزاحلا هيوكشم ىلع وأ ]|
 هيلا لقتناو هاني لدح رصق

 م« اهلزانم ف تسل سعثلا ةليضف * هلت رصصقلا نسح كنب ال *

 * © اهلئاضف ىف ائيش كلذ داز ام * نام يببارا ق سعشلا تي 1

 نوم فرط نم 7 ىرورسلا ءالعلا وبا د

 *+ كفست قيرابالا حاوراو هارذ * تع دق ىذلا ضورا ىلع انرره *

 +« كدكخذاوهو هعمد ىرجحب ضورانم * ارظنه نسحا هيف امش رث إف 0

 هلرق ةرياسلا هلاثما نم *6 دابع نب ليعاعسأ مساقلا وبا بحاصلا ب
 مالا ' ىف“ قثتم كةفاو ده نويعلا كترع 1 ةلاقو 0

 دع يمهل ردقب موههلا ناف * ّنصغ ىلع ىيرذ تاقؤ *

 لزغلا ىف هلوقو
 3 موني لقتسا ال نؤجلا فلح * مولب ىلك حالص اوجرت ال 07

* 



*07 3+ 
 هلوقو |
 +“ ماع اسانتم: انا هنأكبص *« ىساق هبلق نما, مثلا ىرت امأ * |
 ىساقنا لثم جيرو ىنم بلعلا ىف * ىوه ران لثم قرو 00 طو 0

 هلو ررغ نم #* ريزولا ىلهملا دمت وا

 0 رورسلاو نودلل احابض * مون لك كهجو هللا ىتارا #*َ
 ْ دو روطسلا ىدزنم هنسح أرقال د ديتول ىرطان عتماو هه |

 هلوقو |

 د“ نو ١ ةنأكد لا رغب * ىراجن هيذ تعطق مون بر *

 دي روصنم رهظم ىرايدزاب د رسصئنو هيف تدح سرد داصمو + ا

 د روعصلا نهنأك فضغو ةتيطفا اذا مولا ف رودصب ا(

 برطم مداخ ىف هلوذو ظ
 د ىشع داد'ريق ودش ارازهو * قوش داداريف ودب الالهاب د ظ

 قر كلام تنا سانلا بذك *« ىكم كقر نا سانلا معز 9

 هلودو

4 

 | * ىرهج ىف ىازغمو ىرسىفىانعمو * اهفتح تنك ناو ىسفن هانالأ *
 ئر## ' :ةريغ ىلع الاد قتن اغا دوو ةتمرعم :ذنم طا فنسالا .تمراضف > هنع | 3-7

 سيعثلا ٠ نم هلاظي أر يلع ما مالغ اوف در نس لا وبا ظ

 . ئسفن نم ىلع زعا سفن د سين . ىنالظت تال 5 ظ

 د سمعنا نم ىالظن:سوشد »+ فعن ع تاق مك 06

 هناؤدصا صعب هل هادها دادم ىف هلوقو د

 | * دادع ىنثددما *+ ىدابعو ىديس 3 ١

 0 ىداوقو ىرطان نم * اميجح كينكسك 5

 3 ذاعبل؛ اننيمر * ىتاوللا ىلايبللاك وا *
 براثالا ىف هلوقو
 #0 نراقت ال. نراقالاو دعابالا نه لاجرلا حا 5
 0 براقعلا ند ريضأ لب تراقعلاك .بزاقالا نا د

 جعقنلا وبا



 م
 ميسنلا 7 يارا ىلع ادع ةحار هريس ةحار هأ 5

 ميعنلا ءأه 35 م ىلع ضافا د ةقكخ ىق قربلا عا اذا دبي

 ملح ىكب ودغبو حوري * هنكحاو ماسلا لوهج
 تابرألا ىف هلوقو

 بالا ىف هلوقو

 ردو عماسملا وسكن ىطب دعو هل ندككاو 1 هقر +

 هيلا قيسل 1 امم وهو قيقزرلا م.غلا ىف هلوقو

 حيريتو رفد نيد هيق وه دي ضيا معب بمنه را د

 جو 0 : مو اه:ساحم ا دج ذا 0 10006 س

 هلو هريخ# عتاد 0 د رغصالا ىدلاخلاا مشاه 51 كيوس هوخأ دى

 الاثمو ءايضو * ائنسح رديلا هيشان 3

 الادتءاو اماودو د 5 نصفغلا ةهييشو د

 الالمو اوسدو *# انول درولا لثم تنا دش

 الآثزا .نزقلاب انتي هب اهدا

 1 دش

 َىح انراز 9

 ءاد ضب كد اهلي ءاقرز 8 راف ّق ءارج ةمادمو + ا

 ءامج ءنالاو بطق فكلاو * 5 بكاوك 2 بابلاو سعت حارا 5

 رانلا اهبرشش ىّقع نسحلاىف رائلاك * .رازوا سثملا مو. ىه ىلا تاه *

 رامذا وهو الوح ْنأك 9 دول 0 #* 3 عيبرلا 4 لو درولا ع امأ د

 تايرملا ىف هلوق هنساحا ررغ نم د ربكالا ىدلالا مشاه نب دمت
 اباطو ءاوهلا اهصو ىدقلل طوس * اراوكالا انسح ّق انرذع م د

 أرامش نامازلا مره ىلع تادآز د“ ةمادع انشدع هذال مدأو د

 ايارغ مالظلا نم. راطا زاب'* ادب دقو ريثما عدلا امأكو 1

 ايات رامصو اه:ساحم العفو د ايط1 ند اهبايح راغؤ تروس 2*2

 ارذ ضرالا ىلع هرذ فرطم * لليذ ضرالا ىف رجب باحبمو 2#

 و

 رس كهذعو ارهج ىكس هاوهي ىذلل قفاوم 1 1

4 

 هك



07 »# 
 ةئماث ضرالا تدازىهلا لافذ * هير توملا هلقث نهاعدو ىشم 0#“

 هلوق ررغ نم ريصم بحاص 7 مع نب دعم د

 د اريد ههجو ىف ىجدلا ىشدو * ارّزع يح هيف ىرذع نانآم *
 يبت

 دعحسالث مصسعم

 ا دي ارههخ اهلع هرطان لتساف ١ 2 براقع هلياقت 0 ا

 هلو هرعش رحح“ ىف هديالق طئاسو نم ءاؤرلاب فورعملا # ىلصوملا ىلا
 »* مالسلاو ةيدلاب لكأو * ىسقنب هل دوجا نم ىسفنب 3

 * ايدل هاو 6 ليطكم“ يح قاتانو 5١
 9 ماسلا دح ىف توملا نوك #* هشاقم ْق نمأك قتحو د

 هلودو
 7 ىيطهلصضولا ْق سأيلا كيعل ددخل د اكتاض ةيحلا در نم ىسعم دب

 * ىعم هعشعت نيعلا عومد نأك * هذي و ىنب نيعلا عومد تلاحو 0«

 دريلاب ءاج نواتم موب فصو ىف هلوذو

 5 راقولا لاح نم: تيب رعق# * ىراذع هن تءلخ موي د
 0 ىراذع ىف كدل بشلاو * ىبصلا ىلا هيف تكحكذو .

 * راعهلا ا. فاطم انرط اك وا ولم د
 »* ران لال قالا و دم عمد ضف ىكب 9
 هلوقو
 * بعللاو وهللا لعث كسأكي عجاو * بونلاو رهدلا ورسم نمفصتتاف م *

 دب بهذلا نم امالعا سل ىرمشلاو * هركحاسع تما دق ميصلاى رت امأ د“

 دب ىلط ىف مادالا و سصقا اسك ا ادهتحم ءاوهالا ةيلح ىف ثتبارج #

 * بدالا نم ىرثملا ىدن جبات سأكلاف * ىدب تانداحلا لبق كسأكي حجبوت *

 هريغ هيف عمم ملو بارشااب ليك ناسنا مد ىف هلودو

 * حرفلا نم ارفص فلا اذهل اخ * احرف اهببارشش ىلا ىدهت سأكلا

 00 حدقلط ىف بص همد انماك * ادق اننل هيقاس بص.نأ رّمصي

 نب نم فدو ىف هلودو
 #* مىدق نع انثداح هلبضذ ىودح « ميركلا ديعل الا قذألا له 5

 070 --- رال



0 
 هلو لَ لأ قو هنساننإ ررغ نم 3 ءاغببلا جيرغلا وبا د

 3 هدأ 5 رذ كعإ تدي>و 2 3 ىفنا بئامعلا ىدحا نم سن 3 +

 3 هقاك دنع يك ىف مرا * هماع دنع ردبلا ىاحن نما #0

 عادولا ْق هل وذو

 «* عزجلا الو اهياس ريصلا ال ناك ذا :* مكعدوأ ىسقن هذه ىتداس ان *

 - عبط ىل قع مل مب ذا ن الاف * اهل ةايلا حور ىف عيا تنك لق *

 * عفت شيعلاب م تكحذدعب اهئظا * اخ ةايهلا' ىسفن هللا بذع ال *

 بيا نيع دمر ىف هلوقو

 * درو ءهئس> ىهد امم هجرتو * هفرط حار نمودو كشي اه ىسفتي #*

 + قي هنا اال ىف ىكصاف * ههجو نساحم بط ىمد تقارا

 *« دمللا هدروت ءام نم هنيع قس اهأك ند دحلاك هايع تدغ ه«

 * ٠ دمر لم اهب تشتسا ام لاط دل * ىكلام "هلقمءادمر تدصا نيل

 ةيفيس ةديصق نم هلوقو

 د نبا ىف ةلها نيرطانلل * هليخ رفاوح تشقن 00 5

 + دعالا ناكم هل رايغلا لوج * دقو فورطم س ثلا رط نأكو 3

 ف تاهيدشل 00 عجج ىف هلوو هروش ريمأ قشمدلا اواولا حبرفلا وا 00

 دحاو ثني

 * دربلاب بانعلا ىلع تضعو ادرو * تدسو سجر نم اولولتلساو

 هلوقو
 0 روز, الو ليوطلا رس#لا ىل * ىدب ناك نم ارئاز ىتانا »*
 »* ريزملا  زيعلا كرا انهت + هورضصنا ان ساكلا لاه »*

 3 نيعلا عماد داح اذا وهو *« ادا اكحاض تدح اذا تنا #*

 ىندشنا لاق ؤلدلا ىديصلا نسللا وبا ىندشتا د« ئروصلا ةواع وبا

 ليدثلا ْق ليو اه غلبا نموعو روص) ةراع وبا ْ

 ظ 0 هنماك هنم ةضغب بلق لك ف * ىرب نم لقثا هللا هارب ليت #*



 هلوذو
 اهتايبا نم درغلا عيدبلا تنك * ةديضق ناكذ انل مانالا 0 #*

 درولا بهذ ذا درؤلا أَ كاف از ىذقنا مركم 51 رايس كب ناف دج

 دب

 امز

 ةرعش ريماو بيظاا وبا نينرضقلا ءارغشلا ريما لوقب يزراوخلا ركب ونا ناكو

 هلو5 اهل لاك 3 ىلا هلاثمأ ررغ نسف

 3 هتوادص نم ام هل اودع « ىرب نا رملا ىلع ايندلا 1 ندو 3

 هلوذو
 بيغلاو ةالظا ركنا داوذلا كعا روثلا ترو نمو هز

 آ هلودو
 لاتق مادقالاو رقفي دولا * مهلك سانلا داس ةعشلا الول 1

 هلوقو

 ملاكح نيعلا تاظقي امتيف * هرظنم قشام رصب ىلع نوه *
 مخ رلاو نانرغلا ىلا حيرجلا ىوكش * هتعشنف قلخ ىلا كشت الو *

 ْ هلودو

 بتيط دعلا تبل نأكم لكو * ببخن ليج ىلو ”ىبىعالكو 9

 هلو نييرمصعلل تدب لزغا لوقي ىزراوملاا نآكو

 اناه ,كحردعب 5 لك مويلاف 3 ىرسص»د ىلع ىجعمد ند قفشا 0 3 ظ

 هلو نع نسحا كواملا مذ ىف معمأ مل د رغصالا ىشانلا نسما وبا 6
 افرحا ءاملا ىلع القاب طخا * اًجاف كوللا تدناع انا اذا #* |

 اذلكت تراصقو اعيط هند وم # نك ملأ باتعلا دء!اىوعرا هيهو د

 بيسنلا ىف هلو هغنارط ريما #* ىهازلا مماقلا وبا

 ارذ ا ناؤتلاو انوصغ نسمو امل *ةزلها نيعتاو ارودب نروس 4

 ![ رسل: رومنلا] الع ناتج هب ان تلا, دايحالا قتلا وأ 7+
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 هلوقو
 « من اهيط ىف رظ هممج نم. # انريس ليلا و:اعم انيقلار اك

 *  مركلاو ىرظلا الا بقارهالو * رشب هلا تدبم ففعا ان *

 *  مدق اب ىنس ىذلاب عبس الو * انبودغلا دنع ىثو نم ىثم الف اهل

 هيدل ريثا هل مالغ ىف هحلمو هفؤرط نم ةلودلا فيس بئاك * ىضايفلا دمت وبا ا“
 لابقا هعسا هل رخآآ مالغ ىلا هزه شدحوتسا
 لاخلا ىف انواستت نا تيشخو .* لابقا ىلع ىلابقا' تركنا 0#
 #* لاما سار تناو بهت حير * ةفيرط لكف عز ال تاهيه #6

 هوقو
 * ' دوهمع دوجوه بيط عبت الو *: دؤعلاو ىأتلا قفخ نين ىنةساف م

«7 

 2 دوعنع تطل بنام نبا حوزت 0ك ائيطاخ دوعلا قفحو دوهشلا نم دب

 تاردمو 7 هدناصق تاياو 37 هدّيالق طئاسو ند 7 ىنتملا بيطلا وبا 00

 ةلودلا فيسل هلو * هشارف

 5 ماقم هيف دححلل ريسمو * ديدج لارا كل موب لك
 «* ماسجالا اهدارع ىف تبعت * ارابك سوفنلا تناكحاذاو *

 1 هل هلودو

 * 0 لاحم ف مقتسم كباتح”# اكوام ىرا نءذلا ىف كسأر 5

 3 لازغلا مد ضعب كسملا ناف * مهنم تناو مانالا قفت ناف #*

 هلودو
 0 بديحلا ةقملا نم ىدوو دقو * اب>و ىؤه نامزلا كعشجي ٍ

 + بيبط اندلا لعب تناو * يىشب ايندلا لاعت فيكححو 3

 : بيغ اهنم اهاقأ برعق * ءاد لك ةمه قو كوسجو *

 هلوقو

 * دلاخ كنابايدلا تدنهل * هتءو> ول ام راعالا نم تنهذ د

 ' هريغل هلوقو
 مخ اناسنا كاوس ذا.نءانلا ىئرشو * اهيكاس تتااضرا هللاف رك

 )س١( )1١(



 ظ
 ظ
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 نكح اه انثع دقلذ ىك نالو * افرظت باول ! انج لئلا كك #*

 0 مأ امن افا هنفي ديال « هناف شا مط لوسر ان دش

 هلوقو

 حاهرلا رغم اهفوحم لقا *« داوع اهترانز نع دع د

 حابرلا قانعا هيلا تيكر * قوش س سر تءطاىنا ولو د

 ْ رسالا ىف هلوقو '
 انمسا < هرعدا ادلب ىلع * هتدز دق كب بصل ثرا د

 ىرخا ّق باعلا ريسأ وهو 8 هدأب َْق مسجلا ريسأ وهف #*

 ةلودلا فيسل هلووو |

 كراد فيلح نوكأ ال نا + كراتخاو ىم هركلاب د

 1 ل تيح أ يضصخحلا نإ نيرا *
 ةفان فصو ىف هلوقو

 رفاسملا اهيلع وجرب أه برقابو * اهئنيو لالكلا نيباهدعباف #*

 هلود ريك ررغ نهو

 هسمر ىف دمج ىراوو نح * ىضقتت ام ثداوح بصخءرلا ده«

 هسفن ىف ىدرلا قلي ل<#*و * هلها ىف ىدرلا قلب لجؤخ |«
 هلوقو
 "1 لا حو نم ااززلا وتاب + ةدعدرما لا ص ناحح اذا 5
 لزغلا ىف هلوق نم فرظاو نسخاب ععسا ل ا ىتادجلا رئاشءلاوبا 6
 هتقو اذهف هركذت تنكض نا * اهباؤح كيدل لأسم ديعلل 0 #* |
 هتقذ اف اذا امطع ىندطزيو امن نيعط لم سيل كّهر لايام #0

 هلوق هررغ ند 4 ةلودلا رم ا نا نيئر هلا وذ عاظملاوا 3

 هيراضم نم ى خمأ هيلمع ظالو د الشم فيسلاب هترز ىذلا ىدقا #0

 هساؤذ نم اداحن تسل ل د“ هل قانعلا ْق ىداحن اة نا

 ةبحاصب اناقشا بلا ىف ناك نم * هتيغي لي ىف ائدعسا ناكو امن

 هلودو



١ 
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 هلوذو

 ريق هأراو ولو ةردابه * سار وبا ماعطلا ىلا ريطد 0

 روح ةئم عداخالا نكلو * روص ءاولخلا ند هءباصأ د

 ظ هبرش فعض ىف هل * ىطساولا كوديس
 طءسع الا ندتعرج امل * نرش فعرض ثتلعول كتدف *

 بطزا ىلقايلا ىف هلوقو
 شظ معن تكح ود ؛عاقا « رد فلغ ىف دج ريز صوصف 4

 سودحو صد ن - نانول اهل دك أراب أسهل عبن رلا عا دقو د

 .روخ برسل 3 أم لعو * ضرا را عيبرأل عبد 4

 هلوذو

 بيطر بدضقلا لدم دعب و * بيغ نس يهز بديح 5 هبا

 بولقلا داوس تقرحا دقف هيدخ ةْضف داوسلاب تقرحأ 0

 هلو5 هررغو هفرط نم 4 ىرع كيلا بئاكلا نإ محلا وبا د

 مدقلا نود ىرظانب اهتأطو *« مبدلا نع ةيضار ةضورو #*

 متنلا ركشلاب ىنوص اهتئصو :
 هلوقو
 اًرولخ ىدخ نم تحسم تلقف امد تيكب اولا 0

 اةيعع ىف : ء نم ترف - هرغل واول ترصنأ د

 اد رغ ىبا قات تاج + ىوهلاىف كسلا الول . +

 هلو هررع عم نسأحا نم 0 7 نادج َن كيعس نإ سارؤ وبا 00

 ميدحلا ءاؤولاب كيم قداو د ا ءاهطاب كذخاوا مل -

 عوف ريغ قيدصلا عت و + ليج ريغ ودعلا 4ك دج

 هلوقو
 بيج ةئم ْنأك م ىلع باليح دع هوظح ةءاس لا هندأ 7 دي

 بونذ ميا ةجوألا ل نو 0 هيد نايشاولا هيلع دعب د
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 *. فام
 ل ٌ قسلا لاماذا نيلي اهل :ردلل لق ا
 راثلحلا ند 0 هل نيع“ايلا نم اول عردل د 0

 هلوو هفرطو نوم م د نس ىلا ىلع وبا هنبا ا

 هإو3ذ هرردو هررغو هؤرطو نحلم - م هك ىزسدبلا علكنل نا #

 هلودو

 م ىدهأ مّوالا قرطب مار | د ىنناو ماثللا نوبيعت مكحارا دب ْ

 الع ىلو دقو شابر ىبا ىف هلوقو |

 هتاتهفو. ًالذاةرارخالا نفل اناء <
 ةنامزا تل[ اا دل نازل ىددغ تدل »ا
 هلوقؤ |
 مراكملا ثيدح نمي ا“ نان ادع ما

 ما دود ىف وهق ٠غ رش قياثلا يك نط 5 ظ

 هلوقو
 ع ١ مد لاوحا لبو اي ”ةفييمت"ى ان هدلا َكبَع *َ
 بدالا ما 8 ا بدا ىذ لك رهدلا دن اعل دش ظ

 هلوقو |
 انع و مالا ّق هنأ ول د موسع ناَهَر ْق هللا و نحن دي

 د اي مهم تاز نم ٌىح * لاح ءوس نم هي سانلا عبصا 59 ظ

 ظ رذأف مولو لهج مهفنكت د ةدايل هو>و ند اعيجم مهسعت و

 1 * اضرالا غلبب نا مغلا بده داك دقو * هئاعد نوب قتساسلل انجرخ * ظ

 * ىضقنا دق مامتلاو الا مت اخ « اىسلا تعشق وعدي ادتبا الف *
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 4 اطملا ن
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 000000١ ةعرل قادر قدانوب# دنا ةاكلوع)ا ق.'ىلقو : ريسا *

 * ريزغ كنه نيفاعلا ىف ضاؤ ىدن + اهنأكح ضيفت رزغ عمدا ىلو *

 *  لملاو ةيالولاب كهيت لكح هن * ليث ال شابر ىبا عيضوال لق * |
 »ل لشغا اذا نوكئام ريحا ككلاك «: ةسخ الا ثيل نيح تددزا اه + |

 أ

 اب ل 0 24 تح قف ىف نإ

/ 
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 نه حارو يع

 ىراج ريغ ةئكلو ءامو + نكحاس هئكلو ءاوه د |

“9 4< * 

 رورسبلا لك مهلزع انبأر * ارورعس مهن لث ملالو >
 ةلوق هحلم ررغ ند 4 ىكمربلا ةظ#ج نسحلا وبا 9“

 نامت ال ةيعشو تافرشم * روصق ى هتأرامل تاق »*
 بارخ لّعو رماع لزيم * هيف نابتلا نيبا اه بر #*

 هلوقو
 ةعطق تشع ام نسا ل *« لخاب ىتافج اذاو »*
 هعج لك ىف ايهروزا. روبقلا لثم هتكوتو *ئ

 هلوقو
 هبجاو ىف تسصق نكأ ملو * بجاو هل ىركش ٌؤرما تنا 0«

 هب دام .ىذلا الا .ىلأزيم ىف * ىترابال نه نكيشا.ال فيكو

 هلو اهررغ نمو تايعبب رلا هئساحم نسحا هد ىرروئصلا ركب ونا هي

 رونلاو روذلا كانتا عيرلا ءاج * اذا ريئتسلا عيب رلا الا رهدلااه +

 رواب ءاماو حجبزوريف تبنلاو * هٌواَول واو ةئوقب ضرالاف

 روفاك روذاكلا الو كم كسبملا ال * لب عيبرلا نيحابر بيط مش نه

 هلوذ ناتحلا ىف هؤرط نمو

 همادملا برطلا 0 دق 5ك * اسرع دعب ريش ارهط ىرا +

 همالقلا هنع تيقلا اهاذا * الا تكنع نغع ٍظ اهو 0

 كسملا ءادهتسا ىف هلوذو

 بتشلا ةيصعلا ضعيل بايشلا هيش * بهف بايشلاب ىث هيشا كسملاو *

 هلوق هفتارطو همالك فئاطل نم هي ىضونتلا مساقلا وبا ىضاقلا د

 راهن نم حدو ىف كل تدب * ةقواخم سينا

4 
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 | دي هعيعم نذاب مهيلا خاصا * هيلا ىب اوعس ًةاشولا اه اذا 5

 6 هعيطتسم هل تسل رحفلا ىلع * تهركا اذا ىسفن نكلو »+

 ظ مذاخلا روذاك ىف هلوةو
 0 هاج ةعرسم كتقالو *» مداخ نم تحف ر وفاكأ 5

 | هحنارلاو نوللا كأطخاو  هدرب ىف كيعم تيكح :

 ظ حدملا ىف هلوؤو
 (*  دساحلا ريثك ابو تامركملاو.* ىلعلا درفتف بادآلا لماكاب هب
 د دحاو بيعل مهن يعأ سس ند دب نر كلك ىلا مانالا صخش 5

 ' تومىف هلوق هرداون عئادبو هئالق طئاسو نم #* ىماسلا دمم نب ىلع
 ظ ريزولا ناهلس نب هللا دبع نبا دحا

+4 

 ع بئاحملاب رهدلا كِباَم * ىبرملا مساقلا ىبال لق #0

 د باعملاو صقتلا وذ شاعو * امر ناكو نبا أل تاه #*

 نداتصلا نحب ول تلف * اذه كوك اذه هامخ

 هنأ ىفو هلوقو
 »+ ايم اليم هنم تيفلاف * ةلم رفعج انآ تولي د

 #0 اقينكلا ىلآ ةرورمضلا دنعو * هلآ 1 ةرورمضلا الولو #*

 عملا اذه ىف هلوقو
 دج نيتيصملا اذا' داو » ىنع مانالا ريزول. لق د

 دع نيسملا وبا ىزاحلا فلخ + ىو ىدنلا فلخ توع دش

 دو نيديلاب سأرلا ىلع ,طلاف * اذه توك اذه ةايج #*

 ظ ءانعم ىف هريغلو
 0 دع ةييعم اهاك هلأ هدأ د“ هيبع سلو ىلعملا نباان د

 ع هييصم اندنع امهالك * اذه شيعو هيخا توم 0

 ريذو ىف هلوقو
 #0 ريزو وا ريمآأ نم كلثمل * انريص مف يلو ذأ ريصنس * ظ
 إ



 د 16 دو

 راحخم تايد افلم ةناوخاو * هسفن سائلا ىف ءرم ال تاس اذا *# ٠

 اهليسولا هوق ىف هلوقو
 ادكاو قولا دقع ام عيمجت * هل ىدو ىذلا ىلا تما ىنلا

 ادغ هنم لمؤمو هموو ىف * هيلوو هدمأ ر كحاشل ىلا #*

 هلوق عاعملا فصو ىف هرعش نس>حا 6 مجانلا ناعع وبا اي
 اهئافغا ىف نيعلا ءادتا نم ذلأ ١ ودش *

 امتاجر قدصو ىبضشن * ىنم نمىهشاو ىل>ا .
 ناحرط نب ىي ىبال هيَ بتاع ىف هلوثو

 ائييك بتاع نم ائعام“# ا هناف هلالا ىح اب انا ايحا 0
 انينذل اهئانغب انرورعسل * اهنا اكذف انينغُت تقفط #*

 اهيف هلوقو
 سوفنلا حارا, ادبا * بئاع ىتافا ىأت »*

 سوؤكلاب ىمزتو اهل سوؤراب ضقرتف ودشت *
 هلو هحلع نساحاو هرعش ررغ 4 ىولعلا ايطابط نب نسما وبا ي
 هياعح نود باعلا ىف هلو * ىرطان نع بئاغل ءادقلا ىسفن ا

 هناا' .ىرششيل اهتيهول * هلاقلب . قلقم عتع الول
 هاكر دوعب اننيعا رقاو * ىدعلا مك ىذلا هلل داو ده«

 هلودو
 فشرلا بيطلا ىف ىف اهنم كتيرذ * ةسجن كم تلخ ىم ةسوخ ىو

 ىفنا ىف كفرعو ىمع# ىف كقطذو * ىدب ىف كسلو يع ىف كهجوو
 هلودو
 ةقورط مالظلا 6 تعق وت لو د“ أهيح قَد قاع امه ىرعش تيل ا

 هعيش مأ نظب ىريغ نط ه هيف طاح قوشملا ىلق - #*

 ةعائقلاو دهززا ىف هلوذو

 ىتكملا عونملا شع مدتسا * اطدتتم هيب وا-امب نك *

 فّرصلا دنع ىضقلا سايقو * ىدرلا كشو ىملا لن ىف نا »*

 "هلا (١س)
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 ظ لالهلا ىف هلوقو
 م« ركيو بارسثللا ىلع دغاف نآلاف * هلاله رانا دق رطْش الها

 «*  رتتك. "نع ةلوج هعاونأ دح * ةهضق ن فدو هيلا رظناو د

 عيبرلا ىف هلوقو
 *  راقعلا سوردنملاب ىمه فاو * راهنلا با.شىف حارلا ىتفسآ |«

 راطمالل ضايرا ركحثذ.و ضرالا ىلع ءامسلا ةمعن ىبرتاه
 *  راونالاب راحثالا قاتفناو » حابص لك رويطلا ءانغو #«

 * راثل ىف هرطق نم انأكو + اسورع واجي عبرا نأكحو |

 ةرامعلا ىف هلوقو
 5 اهئاطيحم تعادت رادو * اهئازحاو سفنل نم الأ 5
 د اهئايس ايعل ايعش * اهسعم ىف ىراهت لظا د

 3 اهنارمعب ىسك برخاو * اهضييبب ىهجو دوسا #*

 ةشحولا ىف هلوقو
 دب زوةي وا رفاسملا ىشب دقو * ىم دادغي ىف رهدلا لاطا د

 د زوع هءجاضت نيايكح +« اىهعم ىعر ىلع اهب تال د

 هل ود هؤرط ررغ نم د رهاط نب هللا دبع نء هللا دبع 1

 *  بيقر ريغخإ اهبيدخ ةهيبش * اهرعشب ه.يبش ليل ىف ىنتقس

 * 2 بيب> هجوو حار نم نيسعشو * جبد نمو رعش نيليل ىف تلز اخ ده«

 هلودو

 دوعلاو ىأنلا نيوخالا ىلع برشاو *« ىدييعت مويلا اذه نا انب ديع #*

 * دوعلا ىفءاملا ىرج ميجا نطاب ىف * اهتفاطل نم ىركف عوست احار

 جوملا ىف هلوقو

 * ىدسااه دسؤبو ىطعا اه ذخألو * ىنب اه مدهي رهدلا نا رث لأ #*

 * الوو هل فاي انيس ذ؛ الف * هءوس أم ىربي ال نا هرسس ند 0

 تايناوخالا ىف هلوو

 * رايعةيلع الوق اومعمأت اعف * بًئاصم ىشو تافآ نولوس 5

 اذا



 *يو 3+

 ةدانتسالا قل
 هْلْط دق نم تصصا اذحاو: « الخزن الا فصنملا اهبا ]1

 هما انيدلا كلل ضر ال وهو" ا« كا مالااسرح فشلا طرت لك
 هيف ليقام غلبا وهو رهاط نب هللا دبع نب ناهلس ءاه ىف هلوقو

 هفنديسس ههجو ىلا قوش * هب رضا دق نالس ا *

 هقرعيف جحر ندم هاذ « ىرو ههجو نرقلا فرعي ال د

 بابشلاب عاتمسالا ىف هلوقو
 ضارملا نويعلاو ضييلا ىوه نم * ضاق تنا اهم ضفاف بشلا كرمصق *
 ىضاقتلا ليبق هب فرصتف * ىلايللا ضرق بايشلا خرش نأ *

 سجزلا ىلع برشلا ىف هلوقو
 بنملا "ذنبا: هضم نيرا فا«. اوهقو مهلا َكَباِتش كرذا

 بهذ ىلع ررد مهبارشو «* ررد ىلع بهذ مهناحير د

 ه4

4 

 | دس

 00 اذهو ءارمالاو كواملا بأن َق هركذ مدقت لو 0 عملا نب هللا كيع 00

 جا زملاو رجلا ىف هلوق ههيبشتو هفاصوا ررغ نمو ءارءشلا باي ىف هركذ

 بهذلا نم ضرا ىف ردلا تدناف * هقرابا ىف ءاه سأكلا رطماو
 بنعلا نم ران ىف ءاملا نم ارون * ابع اوأر نا امل موقلا حسو

 هلوقو
 ا اه ىف قزا قم د دوهيلا تان نك هراجنو د4

 الئاس ايهذ انل تلاكو * ادماح ايهذ اهل انزو 5

 لزغلا ىف هلوقو |
 هتاتم ظحلب .لالدلا ثبع *« هتروص نس هش ىظ »*
 هحو ران ند تنفذ #14 تقزرحا هغدص بردع نأكو اا

 هيف ندسح 0س 51 6 نيم ال ىلوم 3 دب

 هيك سيمثلا داكتو * ههبشا ردبلا داكبو 0

 هيلا نسملا هأيمو ل هب راش رضخ ال فيك دج
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 هلودو

 راعالا اهنيب ط_دتو ىوطت * لهاثم مانالل ىلايللا نا د

 راصو رورعسلا عم نهلاوطو 26 ةليوط مويه م نهر اصمعف دي

 دي

 دبي

 ه روش ةرغ ىه ةليصو نم هلود نادغر نس مالسلا كيع نيمأو 3 نا كيد 00

 ىفاشالاب لدعي جحدتنلا ىناشو * انضف ةدتءم ناععايا 0

 ىافجلا ىف عرسسا ربلا ءاعم * هدجي مل ةدوملا رش اذا ه* |
 ءامل لخد مالغ ّق هلودو

 حابرلا نيب فرب اينج درولا قرو هتبس> ىح قر +

 دب

 دبي

 دبي

 د

 دارفاو هدب الق طئاسو نم حي رج نب سابعلا نب ىلع نوسأو 3 ىوزاا نإ د ْ

 اودع قيدصلا ةلاك#سأ ىف هلوق هناعم |

 ب ىلا ند 0 الو دك تافه كقندص ن 2 كودع د

 بارمشلا وا موطلابو م نوكي * 0 ءادلا ناو د

 هود 0 طئاسو نمو ١

 دغراو هليف ناكامم محسقال * اهئاو اهنه هيكحر اذالاو |«

 ددهي اهاّذا نم قلي ىفوس اب * هنأك لهتسا ايدلا سصيااذا *« |
 هللا ديبع نإ مساعأل هلوقو

 اي كلام ديخو هديعترت * ىرم كاعرح ريغ هلنأ د

 هدودحو دنع باتعلا 1 نع ىهنلا ْق هلوذو

 ءاذوالا ىلع اهذافحا ضع دب ىيع 3 نم سدلو 0 د

 لئاعم يكتم نامل عم 2 ديك ةهدع ا بت ع

 لماح وه ام ىنارملا عنءالو *« هكوش عرمشب ل لجيل .لثك ده *

 هلودو
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 هلوقو
 + ةناعع لطهو هضرا ىدتنو * هنادتنا نسحو ائمو ىنرت اه +

 د* هناتف ىف ىتقلا ةرمضن اك هيرطش رضنا راهتلا ردص نا د

 هلوذ هدب او نمو

 * 2 قيفر سلا ربلا قيرط لبقو * قفوم راج رادلا لبق نولوقب 0#
 ب 2 قيدمض لثم ءرملا أك ثح اهب *» .هسأك لبق قتلا ناهدنو تعش

 هلوق ءاقدصالا َةرْيك مذو هئساحأ ررغ نهو

 *  قوٌملا ءاضق ىف سفنلا بعث * الا ءالخالا :ركح دا ملا

 0 قيددصي ىرت نه لك اك سانلا نم ريثك نع دولا فقرصأف *

 هلوق نم فخاو ىفرظاو فطلا ةرا'رسالا ىف عمنا لو

 * ىدعي تّنْسش ام تشعو * ىدقش ىدرعملا تنك #*

 0 دروو“ كسم٠لياسسا « ىلإ تالا ئدحا 5

 # دجو ةرارخح وركحش »* بص ظول نم قرا 0

 دب دعوو راظتلا الب * 2 نأ داك د

 د ىدنع مؤيلا كنوكحب + أرورسم "ىللء عاخأف 7

 رهاط نب هللا دبع ريمالا ىف ةديصق نم هإوَق هرعش ريما * ىناببشلا منن فوع 6

 د ناب رغملا 1 لدعلا سلاو * ناّورسشملا هل ناد ىذلا نبياا دش

 »* ناجرتىلا بممثجو>ا دق * اهتءليو نينامتيئ' نا *

 ىتك ضعب ىف اهتعج اهليلق راظذ هلو تدبلا نم نسحا وشح اهتغلبو هلوق

 اهلوا ىلا هتديصو هرعش ريمأ “6 اًمرو نب باتع إ“

 * ادب هيدوزب بيشلا ىأر امأ * ىوعرا امأ ىهتنا امأ ات انآ

 بابشلا ىلع فسأتلا ىف هلو ةروصقللا هذه ريماو

 د ئسالا ىدان هدعب نمىترداف * هلو باسبشلا مانال ايهتس يا

 * اًضنف بابش اذ ادرب ناك ما « اًمعف سينا اذ اعبر ناكأ #*
 0 ايكف دعس دجو ىذطذ شدع ضفخو ىذقناف اكلم ناك لب 0



 كتلي
 رد ايوسأ ةيراح ىف هدئالق ملم نم 7 ناعه ونا 06

 4+ ىفدسلا ىف رديلا عواطذ ىدقن ال * اسهل تاقذ ىبش نمرد تحتل د

 فدصلاىف ردلا نا رد ترد امو * لعم فتح نا امع اهدازو د“ 4

 هلوقو
 0 درقنم ردبلاو درقنه فيسلاو * درؤنم ثيللاف ادرقتف سدا نا #*

 هلوق لثملا قيرط ىف هيهذاوه هرهشأو ه 0 د ناذاب نب روصنم 0 ْ

 »م مساق سانلا الو ايندلا جركلا اخ * ىنغلا سّتلاو هللا دالب فرسف د«

 هلودو
 دبي بذكا كددم ْق ىتأف ىاوس دس مهأك ساناا قدصا ام فلد وبا دبي

 9 ب

 هأود : ءاسلا كلاغمأ 1

 مركح ايندلا ىفو مرك ىلا * ىلعلا بسن اه كِبا رمعل 0
 4 ميشهلا ىعر اه حوصو : ترعشقا اذا داليلا نكاو دب

 هلوقو

 د اديبعلا ادهن :ىلوملا انولب ل اذا ى ّح> ديبعلا انممذو 0

 ناقه ىبا ىف 75 نمو

 03 نايصلاو ءاسنلا لودعو * ناطيشلا ةقلخ ىف بنبح ىل #*

 0 ناغه ونا الا اذه سل * اعيجج اولاقف هنونظت نم *

 هاوق

 هلودو

+ 

 ' هلوق اهحلعاو اهتسحاو هراد رظملا مده ىف فرطو حل# هل # ريضبلا ىلع وبا ظ
 ظ هى ارورسم اهب نكحخلو يعل د هيلع ءاوملا هذه نكح

 ١ خوبيصلا حدم ىف ليو ام نسحا نم نجح رلا دبع ْنب دمت هعسأ و د ىوطعلا

 09 اروسشو ىبا اهنم انيعلو * اناذح الح :ئنحضأ لقاذ

 *  اريعشو ةطن> سانللو "ىلا * ارقذو اسوب تكح ثيغلااهبا

 »# ادددش ءاقفدح هر انئيفحو د ادوهقلا سدأ بايلاب أئلطا لو د



 « ه1
 لاف دولا ففييبلاب هسقن نزلا لاب كيش ان كا لاش © 010 ا

 ا  دنغل ال ديهم. ىازوب :ىسح * ئراضب نسل تا تيعحاولا

 سانلا رعشا هلا هل مكح لولسلا فيسلا, نابرع وهو بلصلا لاح ىف اههبشو
 نيمدقتملا ىف ةغباتلاك نيثدحلا ىف هنا لاّقيو ءارمالا هتاهو ءارعشلا هل تنعذاف

 هررغ نمو نامعنلا ىلا ةغبانلا تاراذتعا نع رمضقب ال ام لكوتملا ىلا رذتعا هلال
 هلود كللذ ىف

 دبي أدعبا نأ ٌكوهعِل دوعل د ةمرح امأ كنوع هليا ازد د

 . ىده اديشرو اًفع ىلومو * هروط ادع اديع هرب ملأ 0

 0 ادسفا اه مصاف داعف * هّتيفالث ىهأ دسفمو #*

 #* ىدرلا كئع ىرصيو كيفي * لزب مل نم كالاقا ىئلقا 0

 هلوقو
 »* رارجالا ىلع ةبعص ةطخ *« راذتعالاو لاّوسلا نود نأ

 #* راذتعالا ةضاضغ اينذ نذمللو عوضاللا لئاسلل ضراف 1

 دب راطخالاو لوقعلا لهال تاماقملا سبق |ىهنم دهتسأو د

 هلوق هدئاصق تايبا نم * ىبلهملا دمت نب ديزي #6
 د ةهيناعم 5 نأ الين ءرلا زنك دبي اهلك هانا ىضرت ىذلا اذ نمدو د

 هلودو
 « كرعلا قيض دنع نابللا بحر * كري مهلا اذا لاحرل ىنا

 #«# كله ئش ىلع نمنلا تانراطا ٌكرْغْشَم ىرسسو ىسفن ىلع ىرعسع 0

 0 كل مأ 3 ققعارض نرك ال اه كر تاق ال مهلل سلف د

 دب كلم وأ رد اة نأ 2 دب كب قفرا هإذ ناهز بر +

 5 رهاط نس ليحأ د

 0 ةبست هن ىهتل ىذلا لثم *» بس هب ىدشب ىذلا سل *

 هلوذ هروش نساحاو دناصق تايبا نمو

 * لدغتلاو ىوهلا نيب فلا ايدو * ىهنلاو كساملا نيب ىفلا نيدو * ظ



 *« هر

 هلو ىلا لب لاشو
 ١* 0ا« نانثا نيدلا ىف فات مل نيدلا ىف * هددوس لضف ىف انعاججا نا ول /

 نس>او دوجا هل سيلو ىتارإأ ىف سانلا رشا وه ىدم الا مساقلا وبا لاقو

 اهيف هلوق نم
 عمدتى هو ىلعلا نيع اهل لظت * ةجيم ةدنلا فكص ىفناالأ

 ع ارتت مراكملا ا نيد 1 د اهدعؤ مراكملا هد نأ سءنلا ىه دب

 هلوق عئانصلا ماّعَتسأ ىف ليق اه نسحاو
 همايتسا ىف نيجملالك لجلاو « قياس دجم .قرعلا ءادتا نا .*
 ةماعل 0 سلو اس :سح * ىرولا راصبا قوري لالهلا اذه ا

0# 

 ذي

 دبي

06 

 طئاسوو ىلا ررغ لودي ىبزراودلا ر كب وبا ل 4 ىّرحلا ةدابع وبا د

 اهغلباو هتايبأ دفا نا ىدُ ءو ىدح أ مالها ةدد : ا تاباو هدب الق

 طخعملا دعب ىضرب نم ىف هلوق ظافلالا نم ليلقلاب ناعما ند رثكلال اهعجاو
 بتعلا نم هيه سل و

 هلوو هل رعش حدمأ لوعب دايع نإ 0 0

 قنكتو ىسعتل هم اعلا رهدلا ىعزعز نيد تكساعو د

 هلوق هل تدب غلبا لوقي دبع نب هللا دبع ناكو
 عافتراو رادحتا كانأشف دب اد تولعو اعضاوت تود #

 عاعشلاو اهنم ءوضلا وندو * تماست نادعتسعثلاكاذك .- ده«

 ' هلودو
 لوكشلا ةييط كيف هاشم * ءانع ىركذلاو :كينركذ *

 ظ هلودو
 ءاضبلا ديلا كلت انني ام * تدوبسف كيدي ىدنب ىتلخخا #*
 ءاقل نوكر ال نا وضم د« ىنا قح .ربلاب ىتعطقو 0

 | د

 0 رج

 | سلو نمدلاو لولطلا ر 5ك قع ءأ رعشلا 2ك دو لوقت ىدم الا مساعلا وبا ناكو

 ىزحبلا لو5 نم قراو نسحا اهيف

 *  ىدتهت ةبابصلا ىف - ”ىأبف * تذع ناف مودلاك لئاوه نمد

 ىلع

 ظ

| 



 يي هال +

 هأوق ه روش ررغ نمو

 *« هلماح ةباوزا لها نم رثكد و #* همها سانلا -- ثتيطا ىضذفاس »*

 * هلنات تام ناو قببي هديجو * هلها لبق نم رعشلا ىئدر تومب #
 هلوق ةرراسلا هلاثما فرط نم * ىورذملا دعسوا

 د رع ا

 د هب اع 1 0 رهدلاو دك هقرصت ىف رهدلا بخغععاام د

 د ةيلاسعت سا ىلع تلاب دج كانا نهر مدا ْق انأر و دخل

 هلودو
 سراؤغلا"سابل ره اع 'نيلايظلا السبل بلا 00 ٠0١"

 سفانطلا روهظ ريغ دايجلا روهظو *
 نسراسو مل" -نك تورط ”سرام نها شل ا

 هلوق باجتلا نيسحن ىف ليق اه نسحا ا .اطلا سوا نب ببح مايوبا

 ١5 باكا ىعارد هدوجو * هتيؤرب ىنانلا كلملا اهباال
 « ١ كوه ول ول ماعلا نا ا ضم باها سإل

 هلوق بارتغالا ىلع ثحلا ىف لي ام نسحاو
 - ددحص" بّرغاف هيتجايودل * قلخم ىلا ىف ءرملا ماعم لوطو

 *“  دمربب مهياع تسلل نا سانلاىلا * ةيحم تديز ,سعشبلاتبأر قاف

 هلو5 دهعلا نسح ىف ليؤام نسحاو

 *» نزلا ىف كاسآ نأ رورسلا ىدل * هيساْؤَتَّنا اناربلا ىلواناو ه«

 * نحلل نطوملا ىف مهفلأب ناكنه * اوركذ اولهسااه اذا ماركلانأ

 هل ود هنريك ىلع بشلا مذ ىف ليق اه ن بحاو

 *  عيهمه س هلا ىلا اهنم ىدرلا قيرط ه« ةطخ ىدوفب اطتغ بيشلا ادغ *

 0 عفسأ دوسأ باقلا ىف دك 4 عصان ضيا نيعلا ىف رظنم هل *

 هلو ىلا راشاف هل تيب حدما نع لثسو

 * عابطلا مرك نم كيف اهىلبع. *. اهدز“ مل كسفن تروص ولف يب |

 (+) ( اس )



 #ي ه1

 هربا ىلع ايدلا تلو * فلد وبا ىلو اذاف ا(

 ' سرطلا فيس ىف ةلوقؤا
 00 ص قسل نم عطا 0 مناخ وناو قس هلجد د |

 سارال نيعلا تناو سأد *« ىدهلا ماهاو مسج سانلا ين

 هلوذ هرعش ررغ نم د قشمدلا ةعرز ىلا نب ل 3

 دا'زتسم فطعتسم نكلو ريلا ىف تنا سدقتسم موامال 3

 داوجوهو داولا ثحن و + ماسح وهو ماسخلا :هيدق #0

 هباب ىف ةياغ وهو رخآ ىنعم ىف هلوقو
 نءاك سوبع اهيف ةككذ < * اكحاض ىنارتنا كئسؤيالا #* |

 هلو اه:ساحم نساحا : نحو ردان ىعم ن ها 7 اهئم ةدحاو ولذا ا

 ادصو نامزلا هبعص نم لم * اناسايط ىنتوسك برح نباأب 01

 ىدهتل هدحو ا ول * َح وؤرلا ىلا هدادرت لاط 3

 هرقل
 ناتهب هنا ىف قلخ كش * اهاذا اظفل ناك ول ناسليط د

 ناسايطلا ىضقناو وذفرلا ىب * ىح قزمت ذا هانوذر كح

 هلوو ولم نساحأ ندم 3 ىل دوما قاما :

 رادملا برذ ىوهلا ىل حجاهو * راغصلا ةيديصالا ىلا تبرط 2

 رابدلا نم رادلا] تند اذا * اووش دادزب رقفاسم لكو د

 هررغ نه د ىريتا بهو نب دمم +

 عئاص وهام نالا ليمحي ىرا *“ ىنأك ىح هللا وجرال ىتاو د

 هلوق هدام لاشما نمو

 علوم اهب ءءالي لكف * ةحرق ىلع تيشام اذا : دب

 ىف هسأرب بشملا كحد * لحجر نم عساي ىبعت ال 4

 اك رشا ىد ىف ىلفو ىثرط * ادحا قمالظب ىذخأت ال -

 دبي

 ةعوطقم نيعبرا ةبارق برح نبا ناسليط ىف هل 6 ىنودجلا مهاربا نب ليديسا +

 هما

 دب

 ةديصق نم هلو5 هرعأ العو هركذ راس هب و هل تدب نسحا د ىلع نب لبعد 0

 دب

 دب

 نو



 ض0
 2 نالمإلا اهنا ىنوركشا لاف * هركشي دابعلا هللاصااملا

 هلوق همالك ةديز هد بتاكلا دلاخ <

 رخآ الي بحنلا ليلو + رهاسلل ثرث إف تدقر :.

 رطانتلاب عمدلا لعق م دادرلا باهذ كول ردا لو + ||

 نومأملا ىف هلوو ةرخافلا هدئالَ نساحا نم د ىدهملا نب مهاربا 7

 عئاط ةيط الا اهبابسا * ىتدَع ةاوغلاو كتيصع نااه

 عفاشب كيلا عفشإ ىلو وقع * هلذه نع نك مل نع ت وقوف *

 عزانلا سوقك ةهلاو نينحو * اطقلا خارفاك الافطا تج-رو 2#

 هلوقو
 لها وعلل تناو * مظع كيلا ىننذ ص

 لدعف تّدَخا ناو * :لبضذف توسع نق *

 هلو همالك ر>نه هك لذعملا ن دهتلال © ا
 امرك ناها نا اهيلع ناهو * اهءرعل ىبضن لالذا نفلكت

 اًمكأ نب ب بر هيلس تلتف * مثكا نب ىبحن ورعملا لس لوقت 0#
 هلوقو
 نسدح اثدح قو 5 »* ةنودحا سانلا ىرا دي

 نكي مل ىضم دق اهو * ىتا اه لزب مل نأك #*
 نطو دالب لكذ * قبار ىنطو اذا 0
 ةديصق نم هل وذ همالك نساحا نه د حاطإلا 4 ركب 00

 مكدأ 10-2 و وهو هيذ بيغ و اه "روش مايق ند وست 0 9 +

 معظم اسهيلع لبل ةاكمو اي قرد راهنت هذ اهنأكف و

 اهنمو

 0 1 مال و 2 0 انمالا ءايكلا عدرا سم يض ةمشلو ..ءاروكلل ايلا

 هردلا كاذ كاتأال هتحدمو * مهردالا ضرالا ىف نكي ملول
 فلد ىبا ىف هلود هرعش ريدأ 7 ةلبج نب ىلع د

 هرضتحمو هازغم نيب * فلد وبا ايندلا اهنا د

8 
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 * ه4

 هلوق ةرخافلا ةرااسلا هررغ نم آخ جالوللا مي>زلا كيع 3 كلملا كليع 0 ْ

 هسفن نم لهاجلا غلب ام * لهاج نم ءادعالا ْغاَم 1 0

 هأوق هما ررغ ْنَم د ىيتلا لهم وبا د ظ

 بد رول هدرو نم لهثم ىلا دي ةح نيعيس رانك لق اءاما ناو د 1

 لهس نب لضفلا ىف هلوذو ظ

 عشاخ هلل لضفلاو ادب اماذا * اعضخ لضفلل سانلا ءابظع ىبرت 0« |

 عضاوتم هن عيذر لكف * ةعذر هللا هداز نمل عضاوت 3

 هوو ةرخافلا ةرئاسلا هلاثما نم 6 ىبتعلا هللا دبع نب دمحم هي |
 ريكلا هور نوئدح بايشلا نا * اهل تاّقف انونحم كحلر ما ا ظ

 هاو همالك ةرغ د ةسانك نب دم 9ع ٠
 . مركلاو ءافولا لها تيقل * اذاف ةعش>و ضابقنا ىف »+

 مشلح ريغ تاقاه تلقو * اهتيح“ ىلع ىسفن تاسرا د

 ةديضَف نم هلَوق ةرداو ردك نما 34 :ليدآ نأ لمؤملا # |

 رذتعتف مكتأتف نوينذتو * دوعن مانتا انضره اذا |«
 رقتفم تيرثا ناو مكيلا ىلا * مكتدوم نعابنغ ىتوبسحمال *# 
 ةدا'ريسالاو باتعلا ىف هحلم ررغ نم د عيلذلا كاهذلا نب نيسملا ب
 باد آلا ىوذ ىلع ادوج ةبررغلا دلي ىف بيرغلا فطع نبا 07

 بالا ىف ةضول اذه نا * ايطاو باحسلاة مذ ىف انا .ه“
 هلوق ةرئاسلا هلاثما نم * قارولا نسما نب دوم |

 عيطم بحت نا ىجملا نآ *#: تعط ال 'اعدانص كح ناكول 5 ظ

 هلوقو |

 ناحكحوم ولع وا سفن ه درعل دب ليدءأم ركشلا نع ىل تس .نآك واؤ #2 ظ

 ىنعملاو ظذللا ىف هلثم لقي ملىذلا هرعش ريما 6# سودقلا دبع نب حلاص ب
 ا

| 

 بيرغ تناف نرق ىف تفلخو * مهيف تنا ىذلا نرَثلا ىضهاهاذا * |

 * لجرلا هب ىوهت بلقلا ىؤهي ثيح ىلا * ىوهلا اذ نكلو ادع ,مكترذ امو*“ |
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 هيف لاق ذم هيلع

 ببسلا دكحوا ىنتغلي ةرانز * بلطمل الا ابلطم ترز اه 2«

 بنكلاب :ماعلأ وا لئاسولا' 'ىف + دكراششن:نا .قاجاا هتدرطل 0

 هيف لاق بلطملا تاه الذ
 اناتحو ةةضور الآ" تنكاامت'# اناهز تبقس بلطعب ىنمز ظ

 انك 9 اكاككدعن ضرا م * هقوذ كدو> ناك كدعب داح نم #*

 اناسحالا ططسلا نيك رتف »* ىنتدسفا لب دوجلاب نيمطضا ه«

 دب

 هلوق هررغ مله نم © ىلهللا ةننيع نب دمت ةنييعوبا 96

 نطو ىف مسبجلاو ةبرغىف حورلاف * مدنع حورلا نا ريغ ىبم ىمبسج د“
 ندب الب حور ىلو هيف حورال * اند ىل نا ىم سائلا يصيلف ه«

 هلوذو
 دهع هل مود ال نيف ريخ الو. * مادي سيل درولاك اهدهع ىرا *

 درولا ىضم ام اذا قبن ةد4! هل * ةرمضتو انس- سآلاك اهل ىدهعو

 9-1 نا كلا ىف هلوذ دلال راو نمو

 ءاوس بلكلاو ناك وث هوبا الول كلا #

 ءاعجلا لانا اذا: دادزي »ع نضتنا اكول 5

 هيف هلوذو
 رش الف ىقبت تسل دارج تناو * هبيسب شيعت ثيغ ايل كول 0

 رثالا كلذ اهاد ىعت تناو * انسي ماع لك ىف رثا هل 0

 هلوق هدالق طئاسو نم 5 هشنيع نب ده نب هللادبع هوخا د

 اهواشا ال ةهطخ ىف تاز اذا *« اًضرااو هلل ماستلاو ريصلا وه د«

 اهوار بانت ارما تجر مارك *« نينا نواس اننأ نحب +
 اهؤؤايحو اهّوام اهيفو بوت * اهنا ْدهَنْعلا ريخ انسفناف

 هلوقو
 رارطضا هلكا ىلا اعد * بلك مدلك الا تنام د
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 يي هك
 لدرغاو سالا لوغا سابعلا لوتب ىرتكلا ناك ا فئ>الا نب سابعلا 4+
 هل و3 هرعش

 اوهشع نم نومشاعلا هب لان د« دقو لوقا اع مكنم مرحأ دش

 قرت ىهو سابنلل ءيضت + تبصن ةليذ أك ترص

 هلو هرعش ررغ نم لثملا ىركم ىر امتو
 اراز راتسي مل اذا ميركلا نا + ركتوذحي مكيفاكنال مسروزت

 * ارادلا دعبتسي مل قوشلا اع نم * ةحزان ىهو اراد قوشلا برن

 هلوق ةيهاتعلا ابا اهون دشنا اي بتاكلا هيما ىلا نب دمم
 لعفت مل ناو ركشلا بجوا * ىلهاسنا ال كنم دعو بر 5
 ىلعت ال هبركح ىلجاو * نسح نظب رهدلا عطقا *

 لمالا نود هوزكملا ضرع * الاص اهوي تاما اك 3

 ىلجا ىندتو كنم ىجنرا * ىذلا ىندن ال مانالا ىراو 3
 نع تدب فلاب ىل هنا هللاو تددو لوي و هسأر لبقب و ىبب ةيهاتعلا وبا لمجخ
 هلو لثم دحال ىفرعي الا د رينق نب مكيملا ل ىرعش

4 
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 -»* ائئص اع رودعمو بونذلا ةنيهم8 تريك ناو ىوهل ىذلاب ليهتسم دبي

 هلوق ةرانلا هلاثمأ نمو

 5 لطابلابو طاب هومذ * همذ ىلا سانا اعد نمو 5

 * لئاس رد#*:نم عرمسا *: اهلها ىلا ءوشلا ةلاقم ب
اعطودنم ناك 7 ىمارلا مذا 3

كف روصخغم ل كنب 51 نع ىلا 
 ١ فلا هدوم بس

 وهو هيذ لاق هتيم ءاسأف دلاخ نب ىب نب دم لصتا تام الث مهرد فلا
 هأئعم ْق ليق مه دوداو خسحا

 د ىنايدا ثيمو تاما ,ىح د# دمهحو - نيد ايبا طع دبي

 0 نارنملا ىلء العشم تيقبف #* تيم اناطع ىف ايح تيعكف د

 ارفوتم ىعازرخلا كلاه نب هللادبع ني بلطملا ناك 6# جاجنْلا ني دجلا هي



 * ها
 هلوق هيلا قس ١ ىذلا مالكلا ردان نمو

 قاود حامرلا قارطاو وثدنو * هاتح لضف قفرطلاا ضغب ميرك

 ناكتخ > ةيشا نأ .اذكو كا ويلل لا هتشال نا.فيشلالتو

 نيمالا مايدو ديشرلا توم ىف هلوقو
 نسنأ قو ةكحفاو نم“ *+ سلا

 سرع ىفو منأه ىف ”ندكف ا نسلاو ىكبت نيعلا »*

 سدالاب ديشرا ةافو انيكحبتو نيمالا ماعلا اكل 0

 و دعسلاب راوح ترد دي

 سدرلا ف سوطب ردن تانو دي دعر ىف تان دادغبب رد د4

 هدناصو تاساو * هدئالق دارا نم ىناوغلا عب رمص #* ديلولا نب مس د

 هلوق
 ناد.دجلا ايما "لص ىعس * قبب م مانالا دا اع ىبسح

 قاطعا ناك امم رهدلا عجرتسأ ام * اهقدصو اندلا اهيع ىلع تلد *

 ةيرملا ىف هلوقو
 ريقلا ىلع لد ريقلا بارت بيطق دع هودع نع هريق اوؤخحل اودارا ا

 نيثدعحلل رش ىسها هنا لاقبو ءاص#لا ىف هإوقو

 . ليلج تلع ل كنء حدملاو * هنود كضرع قدف ءاح#لااهآ

 ليلذ تناو هب تززع ضرع * هلا كضرع قيلط تناف تهذأق +

 هلو لب لاعيو

 ريما جعل م هرظانم تنس> * مهتولب نيش مهرظانم تحف 3

 اهيلا قيسي ىل ىلا هررغ نم ا ىجرجلا بوقعي وبا

 اضيفي ال نا رحلا كإ؟ لهو * هدوج ىف لضفلا وبا مالي »*

 هلودو
 بيرق صعب 0 "ىلا ضعبف د اصعب كيأف كضعي تامه امداد 8

 هلوقو
 علوم رئاخذلاب انازرلا مهسو * ةلم لكل ارخذ هتددعاو 0#

+ 

 هلك
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 هلودو
 ف باتعي هيك لي تسيل دج هدول تيل نم تاتع للقا م

 هلوقدا
 د نالب امضارا ناماوت وأ. دجاول قازئلاو هشملا نا »*

 ١ نسحاو ةيديشرا هتديصق همالك ريماو هرعش ةرغ 6# ورع نب عشا

 + مالظالا و مجصلا ءوض نادصر « دمخ ع نا اب كودع ىلعو دب 0

 *  مالحالا كفويس هيلع تلس * ادهاذاو هتعر هب اذأف د

 هتديصق ىنعي عشأ ةينيع نه ىلا بحاب تحدم اه لوي ى نب رفعج ناكو

 0 عنصري اك نوءئصي الو * رفعج ىدم كواملا ديرب #*

 # عمجي الو نوءبجي مهو * هتااغ نولاش فيكو 0

 0 عسوا هفورعم نككحاو * ىنغلا ىف مهعسواب سنلو 3#

 0 عيطم هنود ىرمالالو * بلطم ”ئرىمال هؤلخ اخ 0

 5 عميوسم وهف هج اد دع ربي دن لب هتهيد د

 ى< نب لضفلا ىف هلوق هررغ نمو
 د مههلا ىهتنم ناتاهف ايندلا نم لحن وا لضفلا عجضنا »*

 هلوق همالك عئاور نم * ىباتعلا ورع نب موثلك 9

 دراوملا كلث لوه مشا | 1و * انكاس ةيئملا قنيحم قيرذ -

 75 دواسالا نوطب نم تاعدوتسع * ةطونم رومالا تايللع نافذ دب

 د مل

 هلودو

 #* ىحاحو قيع نيب ايصن كلاثم * لعاجو تهركح اسع عازتنمو *

 هلوق ةرتاسلا هلاثما ررغ نم “© صيشلا ونا 9+
 «# ضارب نامزلا نع .لكملا سل. * .ئضارغعا الو ىدص ىركتتال

 ندو



#44 
 ترا كام لا اهفوخ ن م لظت 4# هكَلُأَم ”ىدهملا ٠ع نع ىلا ىنا

 2 هرو كح, انانملا ودع د كالهىدر عليا لو رارقلا فيك

 مل

 بره الو هم _لم ال رهدلاو * هلئابخ اثوُدبم رهدلاك تناو

 بلطلا كتاف ام ةرحا لكح ىف * هفرصا ميرا نانع تكام واو

 اهيف ل وهب ىلا هتديصق ديشرا دشنا الو

 »* حابصالاو ءاسمالا لاهتم * .هنيبج قوفس مثلا نأك كلم 3

 هى حا لزاو كوسا لزناف د هقاورو هنأ تالح اذاو هى

5 
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 9 و ىنأت امب.كاذ تاو * مهلك سانا ري ذوعا لإ
5 
 هن < < هع دبي

 هلوذ 00 | هلاغمأ ٠ ندو مهرد كلا ةناعع هأ صاو كولملا حراق ازكه لاق

 + روسملا ةذللاب زافو * ع تلاه ساثلا بكار نم د

 دب دورغ ىنملا صعلإو ع د اونام نيمشاعلا يه ال ول د

 هلودو
 دج ريدا ند دهاش ههجوىف د ا يي أ ناسا دي

 اهلوا ديشرلا ْق ةديصق 1 هأوو همالك ريمأو ه روش ةرغ 7 ىرغلا روصنم 4

 ظ نابشلا ىلع فسأل ف ليقاه عراو
 دي عجنرب سيل ارايسش تركاذ الا دب عارج الو يم ه سيم ىضقنت ام اي |

 * عت هل ايندلا اذاف ىضقنا تح * هترغ هنك ىبابش ىفواتنكاه
 اهيف رطخ ال ايند ريخ اه ئرمن ان لاقو ىكب تببلا اذه معم امل ديشرلا نا ىككش

 ة:درصقلا نمو بايشلا درب

 دي عع ثيح اسهم هللا كلحا دب ةيدوأ فورعملاو مراكحألا نا 3

 2 عستيف هانركذ ىعا قاض وا * هلا فلخت ملرطقلا فلخا نا

 وهو تيا اذه ىلع هاطعأ ديشرلا نا لاقن و

 3 اماما نارقلا هري امل * هليلدو ةماما نارقلا لعج *

 هلوق ةراسلا هلاثما نمو مهرد فلا ةئام

 لاجرلا نه نهبيش عضومم * قاوغلا نم لاجرلا بيش ىرا *

 )س١( 00

4 
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 يد
 .ءلرا لج ارياف ن4 ماع .ثرشإا ءارقط...:

 بادي درولا مطليو دي سحر ند ردلا ىرذيف ىب دج

 د

 دبي

 51 نوراه لاقو هريعل ناطلا اذ هعروو هلعو هدهز عم نايس 4 بغا اذاو

 ساون ىبا لوق نييروملل تدب دوجا نا ىلع رعشلاب علا لها عججا رجلا 3

 عبرا نب لضفلا ىف

 ا الح راضنالا اهتلخب أ نام « ل ”رع ا ساملا انا: تلك أمل فدع
 احرج اه لكوسأت كفك دوج نم * "هلفاغ ريغ ائيع رهدلاب تلكو #*

 هيذ هلوذ هحنادم ررغ ندو

 دجاولاب لضفلا لثه ثسلف * ةرذق نم كرام ىلع تنا 1#

 دش الو هيف بلابطل * هلمثم اك هللا هدجوا #*

 دحاو ىف ملاعلا عمجي نا * ركحاتسم هلل سبلو »*

 نيمالا ىف هلوقو

 ىنثن ىذلا قوذو لن ىذلا تناف * حلاصصب كيلع انيطا نحت اذا
 عل ىذلا تناف اناسنا كريغل * ةحدم امو ظافلالا ترج ناو .

 بيصخلا ىف هلوقو
 رودت تارئادلا نا هعبو * هلام ءانثلا نسح ىرتشي ىف 3

 ريسي بِي دم اريس نكلو د هنود لحالو دود هزاج اخ از

 هرع ند ىملا توا دق د هرم نع ريطلا دوذا ال د

 هلوقو
 بعللا هرج دج بر * هب ت>.مام ادج راص دب

 هلوقو
 لي كوع فو رعءم الو هيلع ده رقم داو+لا نأ ا د 0 دج

4 

+4 

 دب

 فطلانلاو كولملا بضغل جاعزنالا ىف ليق اه نسحا نم * ورع نب ىلاس
 ىدهملا ْق لاس لوو مهاضر بالعسال

 قل



 6 كال
 0 هولصو اه االئاس * اب سانلا ىأر ول 0

 #* هوخا رهدلا كيحاص نع تيئغتسا اه تنا 0

 »* هوذ 'كحم ةعابس هلل ولا تضخ اذ »*

 هلوقو
 +« قابلا ل'رنملا ىلا ىتاغلا لزملا نم * اهنا ريغ ةلحر الا توملا اهو

 . لزرغلا ىف هلوق ررغ نمو

 * لطم فرش ىلع اهتم“ ىننا ةيتع تلعا 0

 0 لهتست  عمادملاو اهيلا قلا اه ت وكشو *

 »* لذألا ركسب ط وكشا + اه تمر اذا * ١
 * ( سانلا ) لكج ناقف لوقت ام ملعب سانلا ىاف تلاق 3
 هلوو نم اهتاكم قحا ةيفاقا وعمل ىل مهنا بدالا لها عججا 'ريعملا نبا لاق
 ىدهملا ْق هلود ةفيلح ْ ليد رعش نسحا ندو لك تاقف

 0 اهلايذا ررحت هيلا * ةداقئم ةفالخلا هتنا »*

 * اسهل الا ملص كي ىلو « هل الا ملصت كن ٍ »*

 هلوو هررغو 53 عماوج ندو

 4 اهلازز ضرالا 5 د هريغ لوا اهلا وأو دك

 ظ هلوقو
 د ىم تعاخو 1 تداخو 6 ىتفاخ م بر ْ دبي

 د وك بيغ لك ملاغ مهلا كنا_عس 5

 د ىنعت مل نأ * تلي ْ * ةقاط كركشي ىلاه -

 امل ايندلا_ تقطن ول لوقي نومألا ناك * قناه نب نسحلا ساون ونا

 ساو ىلأ لو5 نم نسداب اهسفن تفصو
 د قارع نيكلاهلا ىف بسن وذو * كلامه نباو كلاه ج لك الأ *

 م قيدص نابث قودع نع هل * تؤشكن بيبا ايندلا:نحضسأ|ذإ 3

 كىعاش فرظو هللاو نسحا هللا هجر ةننيع نب نايفس لاق ةبيش نب رع لاقو

 هلو5 ىف



 فد
 درب نراش قوق نيثدحملا روش ند 0 هلا ق ثدن َر ا - راش لاقو

 د قاشعلا عراصم ندا كينيع رع ىهتشا هللا وان +

 هوو ةعلأ كب ندو

4 

 هلوفو
 بصانلا ىتس بيو ىصحلا ددع * هتاجاح ىكس امو ميقلا ىتأل *
 بلاحلا ءافجح هعءطقن ردلاو * ئفائم كنع تءطق توفؤج اذاو *

 ساون وبا لاقو

 *خ

4 

 “  راشب رعش نم 4 تدعجل اب »ع مكحول راشإ رعش نم تنيحأ 2 * |

 * راج نم سفنلا كتدق انيرواجو * انلزان» ىف ىل> هللا ةجرا'
 امهئالو راشبل هريغ هاورو 'ريعملا نبا هل هدشنا اه هرعش ةرغ * درع داج- 9“

 نادبلا ركمو مالكلا ر> نم وهف نآك

 4 دووعم للا ادبا هيلقو * دودمم سابعلا ىلع راسلا لظ

4 

 + دولا رهظا مل ةعس ىلع ردقل ىإ لو ليلعلا ىطع' نأ تمركن اذا دب

 ص مساقلا 3 ليعاوسأ ةيهاتعلا وأ 0

 #* وهل الو. كعل ال مايالل ةءاعرلا ىذل بيطت نا اه *

 اه ور :> ةءاضعا ٠ نم توهف دب و قر ناك ذا د

 نذه ةيهاتعلا ىبال ىزازلا دام نب قادما عودنا ىلصوملا ق قادما لاقو

 ءاوملا نيب ناياحور ام4ذ| هللاو لوقت اذك اهآ لاف امه:سحا ام تاَْذ نيتبلا

 ةيهاتعلا ىلا لوق ىف لوقي ظحاجلا ناكو ضرالاو
 #* بابشلا ىف ةنْلا تاور » ىباصتلا ة بابثلا نا 5

 ليوطتلا لعل الا هيج ع نع يعلو بواقلا هتورعم ىلبع ردع ال ىذلا برطلا ىعل

 00| راسسألا نم خرا اةلزبف ىلا :فلقلا "اك ام '"قانملا نيو ريكذتلا ةئاندأأو
 هلود 1 عفش )| دلال 1 هعصو

 ا* /دوهحم وهو انينغ هارت قح * هترسع كنع قل. ميركلا نا
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 هلو هرعش ريمأ ْنأ لاقي 3 بدصت د

 دو بئاقذلا كيلع ضنا اوتكس ولو دج هلها 38 ىذلاب اوئناق او>اعف د4

 هلوق ةرتاسلا هلاثما ررغ نم 6 ةمره نب مهاربإا 7

 # احاحش ادنز ىنكبي جدقو *« نيمركالا ىدن ىرتو ىتاو 0

 د احائح ىرخا صب ةسامو دب ءارعلاب اهضي رك دا #4

 هلو5و
 د حداملا "لص نم عزدمو « نأ وبا حجيدملا يدل د

 دب ملانلا ةلوص نم قرفتو 8 حاكنلا ْديَدل نع ريك د

 هلو ةينشأملا ند

 نوم ندهو

 * ٠ 2: ماركا -ثبخ ىق ينعلا كيطو * اًممْح ىدل لالا نيا قرا

 هلو3 ند نسحا هل سيلو نساحلا ريثك وه د ىمصملا لبهد وبا 4
 *  مدق نم تيلوا ىذلا, الو ىدنع * ةدحاو كابن ال كاسئا_ فيكو

 نب راشب 6# هنس>او .ظفل جواب نايسنلا هوجو عيجج هنع ىذ دق ىتاجرجلا لاق

 هكا ىعا ناك هنال اندلا ةيوعاو مهرذو مهردصو نيثدهملا ذاتسا 6 درب

 هلو5 نمو كلذك دلو

 * هيكاوك ىواهت ليل انفايساو * مهسوؤر قوف عقنلا راثم تأكد 0

 هلوقكو
 +“ ناضمم مو. كش 'نْوؤلا لثف * اما ةرشغ ثالث دعب. هارثو 8

 هلوؤ ةرخافلا ةرااسلا هلاثما نمو
 * هينابعت ال ىذلا قلت لل كشدص * اهتاعم رومألا لك ىف تنك 0

 + هيراشم وؤصت ساثلا ىاو تئيَط * ىذقلا ىلع ارارم برشت مل تنا اذا *

 هلودو

 0 درلا لثم فيحلمال سلو * ديعلل ايصعلاو ىنملي رملا *

 * ىدلج نم ةعقر ىف هتلج *« دملا لمدلاك بءاصو »*



| 

 *ي 44 »+
 ةأرلا فصو ىف هلو هلثم فرعد الو

 * 2 مساج رذتاج نم روحا هينيع * اهراعا ءاسنلا نيب اهنأكصو | «
 #* ماش سلو ةئس هئيع ىف » تعنرف ساعئلاهدصوا نانسو *

 لاف ةزع ىف كلل تيب لزغا ام ذل ليق ا ةزع رتثك 6
 * ١ مطابالا لهس مصعلالحب لوب * ىتتيبس اهاذا تح ىئتينداو 2«

 د حمتاوجلا نيب ترداغ اه ترداغو * 'هليح ىل ال نيح ىع تيفاح #

 هلوق * هكاصق ررغو * هدئالق نمو

 : تلو اننزب امم تيل * امدعب ةرعب ىايهتو ىتاو 35
 00 ا كدا لعق ايهم اوسع الك ةبامغلا لن نحمر كلا 2

 د تاذ سفنلا اهل اموب تللذ اذا * ةييصملك زعاب اهل تلقف 3

 هلوق ةغلابلا همكحو ةرئايسلا هلاثما نمو
 « بتاع وهو تي هيف ام ضءن نعو * هقيدص نع هئيع ضمخلال نمو. *«

 * بحاص رهدلا هل عسل الو اهدب + ةهرثع لك ادهاج عيش نمو +

 هلو هلالق طّئاسو ىفو ةرئاسلا هلاثما نم يك ىراصنالا ده نب صوحالا ب

 3 لكوم داؤفلا هنو ىدعلا رذح * لزعتا ىلا ةكنام تبان 0

 ا*# ا ليمال دودصلا عم كيلااعست * ىنناو دودصلا كحال ىلا .*
 هلو هرعش لزغاو هتارظن لزغا هنا لاقي 6 رمعم نب ليج

 0000 10 للا نجح نعي ىو البق »» ايم وا اًجربصبا له ”قليلخا ع
 ةرئاسلا هلاثما نمو
 « ادغ مكقزر نجرلا ىلع ناف * اورمشبأو هلالا قزر ند مويلا اولك د«

 ةرئاسلا لاثمالا ىرحي ىراجلا هرعش ررغ نم * ةعيبر ىلا نب هللا دبع نب رع

 هر
 | دس د امن اتسفنأ تشو * دعت أه اننا !ليهع تيل دي

 د ديلسل ال نم زحاعلا اما * ةلحاو 0 تديئسأو *

 هلوذو
 دبي منت م تعام اذا كيلع انيع * اهل نا ىحا نويع بكرت تل دي

 كس
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 #* لابخ ريغ ديزي ةايللا لوط * ىرا الو ةايحلا مهي سائلاو #*

 خخ  لاععالا ملاصك نوكي ارخذ * دخن مل راذلاىلاترقتفااذاو 2*

 ةديصق نم هلوق هال طئاسوو ةلك عماوج نم هد“ ىماطتلا #*

 ١ اماتتا "همي نان“ نسنلو # هن تليتتنا اه ىآلا #*
 ىرخا نم هلوذو

 ل“ لبهلا * رطملا مالو ىهتشي ام '* هل نولئاق اريخ قاب نم سانلاو 8

 « 5 ؟للذزا نلوتسملا عم نوع دقو * هتحاس ضعب نأتملا كرد دق

 * اولع ول مزحلا ناكو ىتألا نم * ,هرما ضب اموق تاف ارو
 ب لقت ىوسالا لاح الو نيع * ه.رقت اهالا شدع ال شيعلاو #

 هلو هدئاصق تايبا ىف ةرئاسلا هلاثما نم هي ديز نب تيمكلا .ب

 *» " بط كلبح ريغ ىف ابطاحابو * اهءوض كريغل اران ادقوم ايف #*

 ش هلو
 *  اهبوكر الا رطضملل ىأر الف * بكرم دئسالا الا نكي ملاذا

 هلوقو
 * بص ةرمىط# ىه نا ىلدنلاو * همهساك الا ةيرما نوئظ لهو

 هلوذ ةرذع ابا 'زيعملا نبا نظا تنك نيصح نب ديبع هعمأو هدي ىعارلا
 اهضءب رشن اهضعب ىوط اأك ةفيفح ىف روصك ايثدلا لها راصقلا هلوصف ىف

 ىارأ رمش قف قاض |
 *  قلفئيف ىساقلا رجلا ىلع ىتأب * هيداوه وجر“ ىذلا نامزلا نأ
 #  قبط ىلا اهنم قنع ىضم اذا * هدراو لثءالا سائلاو رهدلااه

 لازغلاو ةيبظلا فصو ىف هلوؤ لثم دحال ىفرعي ال * عاقرلا نن ىدع 6

 # اهدادم ةاودلا نه باصا مق * هدور ةربا ناك نعا جالا 0١

 برض هبلاق ىلعو ْدذخا هئمو عملا نبا لوقالا

 * دعالا قيحح# نم دوارملا ذخا * اهئأك نورَلا رباتعلطادق 0#
 ىدع ةديصق نمو

 5 اهدازو هيلع نعيعل ماو * هتعدو 0 ىلع هلالا ىلص دب



 ظ
 ظ
 ظ
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 هوو هروش راو

 حار نوط نيملاعلا ىدناو 2 اياطملا بكر نم ريخ مكسلا دج ظ

 ىجانج نم مداوقلا تدناو اي ىشلر ىلع تكد لا 8 دي

 هلوق هر عش حدمأو

 هأ وذ هر عش ىحهأو

 انالك الو تغلب ابعهكح الف * ريم نم كنا فرطلا ضعف 0

 هلو هر عش قدصاو

 لجاعلا بحب ةعاوم سئئلاو * الجاع اريخ كئم وجرال ىنا

 هلوك هرمش قرظأو

 هأوق هلاثفأ نسحاو

 روصن ماثال هيلا نناو *« اهنءا مركلا ريصني ةعركلا نا »*

 هلودو
 « سيعانقلا لزبلا ةلوص عطتسي مل * نرق ىف لام اذا نوبالا نباو
 ةيمآ نب ىف ةديصق ىف هلوق هرعش ريما * لطخالا

 د اوردق اذا امال>اسانلا مظعاو د مه دافتسلل ََّىس ةوادعلا ني 2#

 اههو

 « رش مثانبح نمك رهلاك + تمدقناو اهاقلت ةواذعلا نا

 اهيفو

 نحل ال اه دعس لوقلاو دي صدم ىلع ىد مهو أورقا 01

 ْ هلود تنب ىجيشأو ٠
 رانلا ىلع ىلوب مهمال اولاق * مهلك ىايضالا مجزتسا اذاءوقا :* |

 هإود هل رعش قفرشاو

 * رجضلا اهقالخانم ناليغسقو * مميراوغ تضع ذا بركان م اوهذ *
 لا ةحارلا نطب فلاحي ىح * مهفلاحيال اقح دججلا مقاو *«

3 
4 

3 

 د

 سانلاو

 | د علمه اد ا لوطب أ دب أعلا لتعيس نا قدزرفلا معز ا



 #« ا

 عجونا ال زهدلا بيرا ىنا * مهيرا نيتماشلل ىدلجتو
 مفتت ال ةيف لكح تيغلأ * اهرافظا تبشنا ةيثملااذاو 2020#

 هو3 ةدوح م نس هنع هللا ىضكر باطخلا 3 ناك 2 بييطلا نب ةدبع د

 د قيمت قافشاو 3 شدعلاو دي دك ردن سبأ حل عاس ءرماو د

 امدهت موق نايش هنكلو * دحاو كله هكله سدق ناك اه د

 هلود هلك عما وج ىف ةرباسلا هلاثمأ نم د برك ىدعم نب ورع د

 عيطتست أم لل هزواجو #* ىكعدو امش عطتست مل اذا 0س

 هلوق نا لاعبو
 ترذو مرج ءانيأ نع لئاقا د ةيرد حامرلاو قأك تالط 0

 برعلا رعش ىحهأ اهنم دحاو لك نا لاقي ىلا ةرئاسلا تايبالا نم

 هلوق هلك عماوج ىف ةرتاسلا هلاثما نم #* لّودلا دوسالا وبا

 هعاريسم  ةداع2 ديدشف * ىل كماركا دعب ىهتال 0

 ةعم ثيغلا ام قربلا ريخ نا * اياخ اقر كقرب نكيال 3

 هلوق هلك عماوج ىف هدالق طّداسو 2 د قدزرؤلا د

 متفيف ءانالا رطقلا الع دقو * اهنورقت#و ىرتأت دئاوذ #*

 هلوذو

 اهداّئعأ هرم م هتئطو اذا دج ةهمأو ليصفلاك ىدعسو ىناو 26

 هلوذو
 اناترع كبنأب ىذلا عميفشلا لكَ دج ارزتؤم كب ذلا عيفشلا سدل دب

 هلو رعش لزغا نا لاّشو #* ريرج
 اندلتو نيبحن مل مث انتلتق * روح اهفرط ىف ىلا نويعلا نا

 اناسنا هللا قلخ فعضا نهو * ه.كارح ال تح بللا اذ نعرمصي

 )س١ا( )50(
 ةئإ
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 هلوق هلك عما وج ىف ةرئاسلا هلاثما نم #* بلوت نب رغلا ع ظ

 #« لعش ةمالسلا لوط ىرت فيكف * ادهاج ةمالسلا لوط ىفلادوب ه* |

 3 روث نب دي هانعم ىفو

 و اىلستو جحد نا ءاد كيسحو * ةعح دعي ئبار دق ىرسدي ىرأ 0#

 د ةغباتلا ىا ىدمعللو ع |

 8 ءاد ةمالسلا اذاف ندصيل * ادهاج ةمالسلاب ىر توءدو *
 أ

 ا

 هلوو هلك عما وج ىف ناسح نء«احا 0 33 تبان نب د 0 فى 317

 (*  ديعسل نجاهالا سأنلا نم * الاس جلو ىبجي اءرهانأاو

 هلوعب ديعس هنيآ هزاجأ مث

 * ديه ةجاح اذ الو اًسدص * لذ مل مث ىنغلا لان اءرها ناو د“

 هلوتب نجا دبع هنبا هناجاف
 0000 دل قتلا هللا لأبي لو ع قفلا ىلع اانا ىداءاءرمأ ناو *
 5 : هلوق ءاجمه عجوا نا لاقي * ةئيطخلا 4 *

 * ' ىباكلا عاطلا تنا كتاف دعقاو * اهتيغبل لحرت ال مراكملا عد

 ا هلو5 هرعش ريمأو

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي ال * هزئاوج مدعي ال ريذلا لعفي نه * +

 ' وباو اهلك برعلا لئابق رعشا ليذه لوتب ناكح * لذهلا ٍبيؤذ وبا

 اهلوا ىلا ةيئرملا ىف هلوق همالك ةرغو هرعش ريماو ليذه رعشا بيّؤذ |

 * عز نم بتعع سال رهدلاو  عجوتت اهبيرو نونملا نمأ 0 #* |

 هلوذ ةديصقلا تددو

 ١ دج عزفت ليلف نأ درت اذاو 3 اهتبغر اذا ةبغار سفنلاو دي

 ظ هود ةديصولا َْق ا نتسحاو بر تيد عربا وه لوعي ىجعصالا ناو

 ىدل#و
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 دك ىونغلا ليغط 6 د“ متنلا س ذنل ةثيم رفكلاو * ا دادش نء ةزينع 9#

 2 لوكأم رملا ضءبو نه نهنم * انل ننين راختاكحح ءاسنلا نا

 لوءفم د ا بجاو هئأؤ دي قاخ نع نيهْس ىف ءاسنلا نا دب أ

 6 عيرق نب طبضالا و«
 د هيعجم نم ريغ لاملا 1 دع دلكا ريغ 0 عج لو د

 د 0 هشنعل ا م نم د هن كلان م رهدلا ند ليقأف د

 هوو لك عماوج ىف ةرئاملا هلا مآ هاد دز نس ىدع 00

 (#*»  ىدتغتو تابئانلا هيلع حورت * هرهد مانا 7 اظعاو ق2 د

 (ا* ىدتقي .نراقلاب نيرق لكف * هنيرق نعلسولأست الءرملا نع *
 هلوقو

 م« 2 ىراصتعءا ءامل, ناصغلاك تن؟ * قرش قلح ءاملا ريغيبول

 هلوق نم نسحاو زجواب ةأرملا فص وت مل ىجمصالا لاق ب ىرغنشلا 9«
 * 2 تنج نسحلا نم ناسنا نج ولف * تلكاو تركبساو تلجو تقدف 2#
 نائمطلا وا 00 أه روش دوسأو اهمأ وو دئماو اهن ريغ تاحو اهنريضات تف ىا

 ناهحطلا ىبا لوق ةياهاجلا ىف برعلا هتلاق تب حدما لبعد لاق #* قيقلا

 را ىف هلوق هلكعماوج ىف هرئاسلا هلاثما نم سدق نب نوه“ هعسأو د« ىعالا
 4 اهب اهم تيوادن ىرخاو د( هذأ ىلع تثد رمش سأكو :

 هاو ةيلهاجلل تيب ىعضأ نا ىلع عاججالا عقوو
 * اصامخ ثدت ىرغ مكتاراجو * مكئوطب ماله تشملا ىف نو

 دبل لو عاش اسهلاق ةلك قدصا ريخلا ىف 5 ةعبر نب ديبل
 دج لئاز هلا ال معن لكحو د4 لطاب هللا ةايعلم شل #

 ليضفت نأ لاسَدو بروءلل تدب دودأا نع داعم أيا ا ا درب نس راشمل ليقو

 نخاو نجواو ا طا نسحا نكلو دي ديشلا برعلا راعشا ىلع دحاو تاب

 هلو5 ىف د.بل

 « لمالاب ىرزب نيفثلا قد_ص نا: * اهتثدح اذا سفنلا بذكا. 9



 ل دا

 0 هللاش تنأ ىذلاا ةيطذت كنك 4:ةللبتما هك اه اذا هارت * 2 1

 ١ ليللاب ةرم رذنملا نب نامعنلا ههيبشت ىف رم هنا لاقب د ىنايذلا ةغبانلا
 | ا 7

 لاَ بيج نس 1 ظ

 عسوا كنع ىأتنملا نا تلخ ناو * ىردم وه ىذلا ليللاك كناف ظ

 لاقو |
 بكوك نوذم لبن مل تعلط اذا 6 بكاوك كولملاو 1 يل 6 ْ

4 

 هم

 1 : هك عماوج نمو

 ديلا الاخ را ىلع لعد هلئاال اا قيتسعايسلف 0 3
 * :تابشلا لهلا ةيطمناذ * هلودو * دسالا نم رأز ىلع رارقالو هلوقو
 ةره ىف ةديصو علطم برءلل سبل ءالعلا نب ورع وبا لاق اك رح نب سوأ 3

»* 

 ن

 | اعقو دق نيرذحت ىذلا نا * اعزج ىلجأ سفنلا اهتيا 1

 ظ ةديضملا هذه قلبو
 ا اوعم دوو أر دق نآأك. نظلا كب نظي ىذلا ىملالا د

 | #« لهاهم 9 * ضورف نيكاصلا ىف ىدنلا ىدباو * # مزاح ىبا نب مشب
 ظ : هلوق هلك عماوج ىف ةراسلا هلاثمأ نم

 ا ىلاص مويلا اهرم ىناو هللا ع اهتانح نم نكا م *

 ع هلو رهدلا هجو ىلع ةرئاسلل هلاثماأ نم 6 ةفرط 9+ |
 5 دوز“ مل نم رابخالاب كننأبو + الهاي تنك اه مانالا كلل ىديتس #* ا

 . هلا لوقي سابع نبا ناكو هنزو مقبالو هب لثعي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو
 لذ اذا هلوؤو * ة>رابلاب ةليللا هيشا اه * هلو ةفرط لاثمأ نمو * ىن مالك

 ةديصق نم هلوق ةرناسلا هلاثما نم 6# دبعم نب طيقل 6# * ليلذ وهف ءرملا ىلوم |
 |« اع.رذ نم نمالا لام دو اوعزفا 3 0 مكلجرا طاشما ىلع امايق اومود 0 ظ

 0 جب انمي هرج اوبيصا نأ اهاهال د ةبادم لا ودالا ثلاث 7 تاهيه ه*:_

 ةرنع



6 © 3“ 

 + م نيد ع خو راد ا ىف دحأ ارا د

 ادراب اهيف 8 ب ناك لاقؤ اهرضح © هوم 00- لكس 4 2 ةهةطوح 0

 عطقناف ريمالا ىعاد بيجا نا ىلءاهزاع تنك 'ريعملا نبا ىلا بتكو * ءاملا الا

 سنالا : نتعب ف كس ورب رورسلا ىئئاف نا هيلا ب كف هنع ىعطقو ماع ان

 لركذو تمعع اذا ىسفن ربك“ كلايخ راموط نآلذ هلع لاقو 9 كتظؤلي

 صول ضال درص خلل بئاغ بر ةمالركم نمو فك تهددنا اذا اهجا نع

 هلود ىلع ضارب ىلشلا ناكو « ةهسّفن

 2 نامازاو ةطدج نيب باتع * اذه ليق دم ولا قد دبي

 قاق آلا ىلا ب>اصلا انالود بتتكح لوقي ناك * ىنارفعزلا مساقلا وبا
 ٠ لا ةيعاد تدبلو ىصلا ةريغ تضفن دق لوقي ناكو ٠ مجاور لاوس

 ”هلعلا تدصف تدّصف هللا دبع ابا ْ ىدماخلا هللا دبع ىبال اهون لاو

 م66 رشاعلا بالا لحجم

 ني ءارعشلا دئالق طئاسو ىف

 هلوق هرعش ريما و ءارعشلا ريما هنا لاقي * سيلا ؤرها

 هلوذ هلك عماوج )1 نمو 9 هيلع ثحلاو ريلا حدمو هللا حا تسالا هيو ْناف

 د ديلا حرك ناسألا 0000 دع هلوقو د بويصم نيةشالا ىلع ءافزكلا نأ دي هلوذو

 ةءدد قوا مأ 3 أ دج اهلو | ىلا هتديصق ةرخآ في لا هناساو ظافلالا نم

 هلوذ بر 6 ثني دي وما 3 6 عاجلا مفوأ ميو ٠ هرخأا

 ' ديق در؟ * سرف فصو ىف هلوقو * #* لانتام تمراه ريخو * هلوقو
 ظ ١ ليلقلا ىف ىلاعملا ن نم ريثكلل سانلا عمجأ هلا لاقت د ريهز ا“ » *« لكيه دياوالا

 | دك بانالاب نونغلا ند تيضصر دب يح قافآلا ىف تفوط دقل دع

 ا

 أ

 ا
 ا

 | ةرد الإ اهزم امو برعلا مكح م ا نم 0 ءايدنالا مالكح هييسل دك ملكت مل



 «ي
 هما تناك ليقو * اروذعم هللا 0 اهولع تتك نا ءاوداض هللا كش

 ةينغملا نا هانز زذ اماشتو اهوي ارجاشتف ةينغم نباو ةرصبلاب بتككملا هعمشل هان

 ' رويالا دهشت هما نا اذه نم موقاب ىنوفصذا نايصلل لاقو زاجلا كصضف

 * انالاب ق>ا امهتنا اورظناف ناز>عالاو حارحالا دهشت ىباو روسسلاو

 فرذظلا ىف ةعءقا . حرخ اذه اع نا لاقؤ هم 5 بدوملا مالك علبو

 ردق ةحار نالف راد نم تم. 0 زاجلا لاو * كلذكح ناكفذ رداونلاو

 ىلاىدهاو + قيثلا قشاعلا فنا ىف ءانسللا سورعلا ةحئار ند بيطا

 نبا *  فرظلا در ىرظلا نم هيلا بتكو قيظ ىلع ةهكاف هل قيدص

 ىدوم ناف وجرت امل كنم برا وجرت ال ال نك لوقي ناك 3 ىثرقلا ة ةشئاع

 ال نءاثالث اييدلا قلط لوقي ناكو * رابجلا ِكملا همكف رانلا ستّق بهذ
 ظ ليعك هللا دبع نب رهاط ىلع امون لخد 7 لكيمعلا ونا 3 « ذينلا برش

 ' ذفنقلا كوش نا ريمالا اهيا الكلاقذ ىدب كيراش ةنوش+> تذآ دق رهاط لاذ هدي

 ضدرم ظحاجلا لاق 3 نارا ةديبع نب ىلع د « دسالا نرب رضيال

 ١ لاف نسحلا ابا ان ىهتشت ام هل تاقو ادناع هيلع تاخدف ىقناحنرلا ةددبع نبا

 | .نعهل قيدص 3 لخدو * داسملا دابكاو ةاشولا نسلأو ءايذرلا نويع

 . ىلع كبتاما ابي ان هل لاق مث اليوط هسنع هعاضلا ىلع هبتاعف عيرلا ةغيطق
 اهتلقو ةدوملا ةراع ةرابزلا لوقي ناكو * ةعيطقلا لها نم تناو ةءيطقلا

 ١ ىوهلا لوتب ناك هد” ىنتاهذصالا دواد نب د د“ + لالملا نم ناما
 نم نوها سفنلا عزن همالك نمو * قاشءلا بيذعتل الا قارألا قلخ امو ناوه

 ' هيعفلا روصتم 6# * لاصولا عطق نم نوها لاصوالا عطقو قوشلا عازت

 مث هاصق يدوي ايص دهم هئبا ناكو ةباتكا سردي اموي ناكح د“ ىرسمملا
 | وهف ىنذؤي ملاذاو بذوي نم تيدف لاو هاعدتساف هيلا نحو هب هبلق لغتشا

 نم كلجر نا تلمع ول ىئيبان هل لاف بعليو هراد ىقودعي امود هآرو * ىيذؤي
 . رومخلا نا ول همالك نم * مجاشك فلا وبا #6 .٠ اهب تفر كيبا بلق

 ىف ظفحا انا لوب ىزراوألا ركب وا ناكو + هّتصو مدقل هتصق فرعي

 هاو نم نجواو غلبا اهيف سال تدب فلا ةيارق نينغملا ءاحض



 كال

 ركذملا لوي ناكو ٠ نع وهف ايندلا نم كتافام لك دي كلاعسلا نبا ب

 رح ايندلا ا ضايع نب لضفلا ا * قذرو قزر نيب اهنم لازتال لذاك

 * ذاعم نب ى 6# * ثافغضا ىف نو ةطساو توملاو ةظقي ةرخآلاو
 انكوزأنا هراز :ئولعل: لاقو !» ههنا ءانخلدساو رشلا نر

 د6 .ىليشلا 4 * ارودمو ارباز لضفلا كلف كالضغلف كانرز ناو كضيف

 رو قئالعلا عطق دهازا 1 نو وى ةق دخلا روت ند ناحل ةورودحا رول

 تدوس ف دِيْظلا نم نسحا رونلا نا هل لاقف بضت# ىلا رظنو * قئالفلا
 ىئظع هللا هجحز دو# ناطلسلا هل لاق * ظعاولا نوءعم نبا 6 + كرون

 ممم 0 لوشي ناكو 7-0 لعفاف كب هللا لعب نا 15 اك لاذ نجواو

 هللا كبح امدلا ىف دهزا لوب ناك هنا فال ثا 2 ف 0 « اىهيف

 ساثلا كي سانلا ىدا ْق يف دهرا

 7 مهر داونو ءافرطلا حلم ََق :

 تبع ام راد مالك ىف ديزي نب ديلوال لاق د دودنز نب ةعارش 3

 برش ام هللاوذ اردكم الا برعشي ال فيك رطملا هقرغي لو سعثنا هقرد مل نإ
 هلا هحو نم نسحا ىلع سانلا
 نم ىنعمل ذيبنلا ىف نا لوقب ناكح #* سابا نب عيطم # + ءانشلا رذو

 داج ىلا ىدهاو ٠ اهاها نع لجو نع هللا ىدح 5 نزلا بهذي ةنجلا

 لأوو * ظدفلا رظكح 0 28 امالغ كيلا تثءي دق هيلا بتكو امالغ درع

 "5 دل هلك لحك اال مونو كنع هل درقنا شيعت 2 داز ن ىلا

 مركسا لاعذ ى# نب دم ةدباه رض نم هل ليخ 6 يحل ثراطلا وبا

 لكلا سدو ءاوهلا ةقرو ءاضولا ةوس وأ ءاع

 ١ ميعتساو هآرما ىف اهوي رظنو ٠ بايذلاو :ةكحأاللا ىنعب مهمالأ و هللا قلخ
 | ١ هللا دييعوبا د ٠ هريغ هور كالا ىلع دي ول 2 هلل دجلا لاذ ههحو

 ذاك تاك نا هباجاف هد هيلا /ا رذتعاف نعم“ 3 1 قاذف ىلا بتك د ناجلا



 ' بكحلا لوي ناكو * تش 'نم عطاو ىوهلا'ضعا همالك نمو * برش
 ظ سبا نم * نوطالفا 8# * هبراب نم برقلا مدع اهمدع نذ مولعلا مس
 / * عارفللالا ضرعي ال ءاد لاف قمل نع لثسو * هنع ىغتسا ”ىشثلا نم

 دي طارت ا ٠ لابيكلا نمل لاقذ لاملاو زيكا - 000
 هبلق عاطتسا ةئش لك هالك نمو * هفوخ ىف هترارع ناف تولاب اوئيهتسا
 رومأ دنع مهل ملك عما وج د « ءاضقلا الااهدر ىلع ردقب الو ةعبطلا الا

 ىف ديع مول تجرخ ءان_سح ةيراج لا مهضعل رظذ 3 ةفلتذ# لاوحاو

 , ةأرما ملكي دايص ىلا رظنو * ىّرْل نكلو ىزل جرت مل هذه لاسقف ةراظنلا
 لاف هجولا نسح ءوس لجر ىلا رظنو * دانصت نا رذحا دايص ان لاعذ

 دلولا بملطت ال ىل مهضعبل ليقو ؟ ”ىئدرزف قكانبيلا اماو نسخ تببلا اها

 نا بهذ توبات ىف لءجو ردنكسالا تام امل مهضءب لاقو * هل ىبل لاذ

 نوكبي سانلاو. رخآ لاقو * نأآلا بهذلا هأبخ دقو بهذلا أب ناك دق اذه
 وهو هتايح ىف انظعي ناك دق رخآ لأؤو * هنوكسي نآلا انكرح دق نوعز#و

 راصف .الكآو ايولغم راصف ايلاف ناك دق رخآ لاقو * سما هئم ظعوا مويلا

 6 ماظنلا # + تنا هنا الا رخآ ناسنا قيدصلا رخآ لاقو + الوكأم
 ١ هنم رتكحا ماقللا دنع بهذلاو هلكش ىلا 2 "لاب ندا مثل بفهذلا

 اذا دحاولا ”ىثلا لم ةعمسطلا نا * ىدع نب ى# 00 ماركلا دنع

 مسرو ةوسن 0 جو'ّرلا قاطاو ةبعطالا ناولأ تذْا كلذلو اهيلع ماد

 نفتلاو ناوخالا نم راثكتسالاو ناكضم ىلا ناكم نم :لودلاو هزيتلا

 ىف رونا * فسوي وبا ىضاسقلا أ“ * لزهلاو دجلا نيب عجباو. بادآلا ىف

 . د داود ىبا نب دجا د * هب رصين ىذلا نيعلا داوس ىنعي داوسلا

 ناكو * قئاوعلا لبق فرعلاب اوردايف لودلا لقت اوفرع ةكماربلا رد هلل
 تدك و هرصقل تقةدص نم لوهيو + حاتدجالا نم ريخ حالصتسالا 4 وشن

 اذا 46 راند نب كلام # * قرخ عامجالا قرخ لوس ناكو * هتحح

 منذ لوب ناكو * ركذلا سلاجم ىنعي اهيف اوعتراف ةنجلا ضاير 2
 * ةرخا الاب رطقت ايندلا نع مص همالك نمو * رصبلا ضغ تاوهشثلا بجاح ٠

 نا



 قلقا د
 نس دل سجلا وبا د ٠ ءاعدلاو دادولا هوسح باقو ءاسدثااو حدملا هضيق

 ةايلأ ةروكا بايشلا وي 0 ايبدلا 0 نعل ةمالك ن م د6 ىزعلا راي لييكخ

 حانج>و حالصلا ءانعأ قنا ٠ ريصو ريصقتلا ا | ٠ يدا ءادر بيشلاو

 لعام ا ٠ سوسلا نرخ ىف سوسلا رثاك سوفنلا نو ىف مهلا .« حاجتنا
 يملا نوذعملا ىابحكم ترابا نم 2 ريكوثو نس سواق ريدالا ةهياع

 ةتزك أم أهئم راتخاف ونص ند اهلك ةلك فلا ةيارق ئحو هأ هتأشنا تنك ىذلا

 فالتخا ىلع تاوقالا ردّقم ناحس رهو هب اياجعاو هل اناسخسأ هظذحو

 كمدق ةرثع لبق كسفنل دهم * رهظلا ةْدْ رهدلا ىلع رهظتسا * تاقوالا
 ٠ حوزأا باسل جزا مسن ٠ دعولا َى “ا دعولا فاح ل 20000 ةريكحو

 * قالتلا ىف ىلاقتلا ننكح امبر * 0 قالخاوم 00 لذي

 ام ٠ ٠ عقان 1 | لالا حما مهضعلو دفا ءاذغلاك طاق ضعب ٠ ماركلا
 بيرالا نا هر 8 ٠ 4 ىغتسا هللأ ا هكأ ٠ ند 9 صالخلاالا ْق الآ 2

 ءانغالا ريك | ٠ ءامفالاك م ءاوعلا ريحجحصما ٠ نوسكلا ىزالا 5 م ىلحا ريش

 بولذو توي هلا ليع تاما 9 اهيتاك ةعاقر ٠ نع حدفل ةعقر بر 9 ءايبغأ

 نا 3 ول سشيعلا ب طا 5 ٠ لايليلا 2ع لالطظلا دربي عتعسم ال ٠ بونذلا

 9 لقعلاب ىدتر 1 نا ْق بيشلاب د معا نإ دع ا 4 بشد هتيقاعو تبوس هوهص

 اهتهاخ ىف نسا ناك نم نايقلا سدا 9 ىوؤر الو ىرو ال ليخلا ريح

 رجلك ايندلاو ايندلاك را » حارلا اهير ةقوشعم ايندلا * اهقلح ىف بيطلاو
 ٠ رورشلا حاتفم اهنكلو رورسلا حايصم را 9 م5 ةداذالاو ةرارملا عاعجالا

 زيطاو تاودالا عشنا ةاودلا 9 م نب هلضذو ميسل هلءرو ميسو عيب رلا هحو

 9 ريثلا ن ىدحا

 هد نماثلا بابلا و

 يي ءاملعلاو داهزلاو ءامكملاو ةفسالفلا فئارط ىف

 ريغ نم تيور هللا تفرع اللف ىورا الو برشا تاز اه 6# سلاطاطسرا

 ) س١ ( ).(



 فقر

 * نورذلا ردلا لطعيو نوزحلا سيو نوزملا لهسي هتدجوف كياتك لصو
 ةناتكعأو هنأد_ةهتاو هاد ةعاف هتدجا ند 0 لسَرلا ْق مالح نو

 ركشلا اهرهم سورع ةيمعتلا هلوصق نم ا هللاددبع لضفلا ونا هثبا

 اهيكارب ىثع ةيطم اعلا اهئمو * عالب ىف عال بر اهنمو سثنلا هناوص بوثو

 ىلع فقوو ةايذحأ لحاس عليو ىوطناو هرج قاح لو نم 1“ هتك صعب ّق

 تاكر>و ةدودعم سانا الا هنم قبب ىلو ماقملا راذ ىلع ىرشاو عادولا ةيثث

 ٠ ديزي علا كيم سي ىلع نسحلا وبا ىضاقلا #6 ٠ ةيه انتم ةدعو ةيهاو هدمو هروصخ

 ظ

 | دا"ّةلسم ريغ ىلع ىالوم رقوتو دارملا سسع هنم ىلاب اه دارملا بصخ ءانقلا اذه

 بتك * ىسلا د نب ىلع حفلاوبا + ٠ داز ريغ ىلع تلصح ىلاب امن
 1 روب ةقرشم ضرالاو اهيهم نم رصنلا حو تيه دقو تلعلا حونفلا صعب ْق

 | ةرشاعملاو بادالا رول سشبلاو ةحاطلا ءاشر ةوشرا ةمالك نمو ٠ اهدر

 كرش نم انفعاف كرد كرد ىف عمط انل نكي مل نا همالك نمو * ةرساعملا كرت

 ناوخاللو الدم ناطاسلا ىلع ناك نم سانلا لهجا لوب ناكو * كرش

 ' لوي ناكو « كتاف ام ىلع سأت الف كتاق اه قب اذا همالك نمو * الذم

 | دمح لهس وبا د « ةعائقلاو ةعانصلا نيب عايض الو نامزلا ىلع ْناعد ال

 ةحازا ءاوه دماج ةكرذلا 20 ليش نال هتك صعب َْ 1-3 د نسما نبا ا

 تامل بأن دق 4:ع رخأتلا نك ردع باوج ىف بلو ٠ ةرهشلا لظ ايس

 ىف بتك 6# ىناتسهقلا نسملا نب ىلع ركب وا #* + كمدق باكر نع كلف

 كنا ىدس ليق اه ةياكح ىف لاو + اهيا يهتسا الو اهّبارغ برغتستال

 نمو ديو لوو بلط نم لودي هداعع“و ٠ ْنمّؤَل 0 نأ الو عسل َح مسن ال ْ

 ةدتكض غب ىف ةمالكن ه # دم نب, روصنم دجلا وبا 86 .٠ ليو ميو بابلا عرق |
 # حرح نعال ىلع سل نكلو * حوف ميشللا ءاعلو * دمو ءاوهلا ىو * كمر ىل

 * ميهرلا ريش فيصلاو * هو ءاوهلاو * ”ىطب بكرملاو * ئطو سلا اسال |

 ناساب كتلود نساحم سفنو كتمدخل ةايلا بح دبعلا هلو « * مهلاييذب خَ

 ةهضق



 يا
 ف لع رذعلا عسوأ ْق يا اهرهظط ْق عدوف هتمدخ لالخالاو هنرسضح نع

 د حره مه كاذ جب فصو ىفبتكو + كيلا قو_ث دنع هفيضا ىفو كب

 نب زيزعلا دبع مساقلا وبا # ٠ هممج نمذخا مهلقع نم نامزلا ذخا

 ةقأك لوشد م كفافع بود ند عردا ةالولا صضعبل دهع ْ قل 33 فسوب

 ىلا مكمادقا مكلقنت نا اورذحا ةاصعلا نم موق ىلا بتكحو ٠ كفارطا

 دنأ يأ ديهعلا نا ل بك ص ىراذاولا ليوس وا د ٠ مكماجم عراضم

 ناسددد و هنوعد لاليو 2مل سناو هساكت هربره واو هبا ناس 3ايسالا هللا

 رازحالا مركا نم ميركلا لوقي ناك * ىبزراوملا ركب وبا # + قئئاقحلا نع

 مهيثلا ىحارا, دق هم لصف ىفلاق اياتك بتكو 9 رائيدلا رعص نم ريبكلاو

 يملا ءاسيعأب "10 لب 0 نا لقت نع ىرهط فئةخو هركشإ قيعتا لل ال هزنك

 . ثيحن راكذالا همالك نمو * ءايطلا طرق ىتاعا لب ال ءاجرلا قيقححب قايحأو

 همالكنم #* ىناذمهلا عيدبلا لضفلا وبا 6# * ىضاغتلا ثيح ىضاقتلاو ىساثتلا
 رظّ“ نا نم ارع رصقا قشاعلا بضغ لوقي ناكو * قيفوتلا قيفرلا متذ
 رانعلا ىف راحشالا ليسو ناسحالا ىف ناسنالا ليبس ةمالك نمو * ارذع

 نيح نمر بلكلا همالك نمو + ةنسلا ىلا هفرب نا ةنسلا, ىتا اذا بحت

 اذا ريل لوقي ناكو + عوجنزاب مهي عوما دنعو عيشي نيح عبد الو نع“
 الو ءاعم فقس لك الو ءاه عام لك اه همالك نمو + لقعلا هلبق لقنلا هب رئاوت

 دهشلا ْق مسوبملا مم هزاثما ندو ٠ هللا لودر كمج لك الو هللأ ثدي ةيش لك

 يل ميشهلا و ميجا دج أ نم لوقت ناكو ٠ دمزا نويعلا ْق جعل سعثلاو

 ىلع نعم ىوقا تال آلا رارساب ةفرءملا بالك نم د ءاغيبلا حيرفلا وأ 00

 وه م ليد مذ ق هشك و 9 نود ماركلا موسر همالك نعتو 9 تاعائضلا

 ٠9 مطنم مواط بر همالك نمو 9 ريطلا نعلو رذلا حو بلكلا قوص الا

 *© ميههاربا نب نسحملا نب عدلا وبا *  ةيثلا ةججرت ةبتاكملا لوي ناكو
 هيف فدو هرج دم و هرهج نيج مو اذه دريلا كب دش موال فضصو ع تت

 د ىلاكيملا ىلع ني دجلا هب « ريض اذا فيذحلاا هيف لقشلو رده اذا ليقثلا



 الل
 لفغو ةفرعم الب ةركت خيرات الب باتكلا همالك نمو * راوي اهريثكو عاتم |

 * هئشنم نم هيف للألا عقاوج رصبا باتكال شصتلا لودي ناكو ٠ ةعسرريغي

 هيعدتس ه] قيدص ىل بتكح ## هريغو نيعتسملا بتاك ديح نب ديعس # |
 نب نسحلا # * اهب ورغ لبق عواطلا ىف كارل اهردب رظن موكلا تءلط |
 '0011 قاطنو ايثلا دتك لف ةحرابلا تيزنك لاقف هتيم ند: لس # بهو |

 !اتذ هل اتيدص حدمو * نيعثلا صيق ىساب الا ظقيتسا إف تع محلا هيل ايف

 بلق لك نم قاخ هنأك لاقف اينغهفدوو * هناوخا ىهتشت اكقلخ هل

 نسحا لودي ناكح #* ناهلسن دجلا # ٠ هيهتةي اب الك ىنغي وهف
 6 ظحاجلا نامعوبا 9 <« ناهذالا هيف بعتتالو ناذألا هع ال اه مالكلا ظ

 ككل نمو افرظ ىثذح ىفرظو الع * ل١ ءامو بانتكحاا باتكلا فصو ىف لاق |

 اهحالس لاقذ ىرابللا فصوو « م ىف لمي ناتسبو رح ىف بلقت ةضورب

 فئص نم لومي ناكو * ايساك ابسأك حير لاقف حورفلا فصوو * اهحالس |

 همالك نمو + ىذهتسا دعف ءاسأ ناو قرطتسا دعو نسحا ناك ىندهتسا دعف |

 * ةعيرشلا عردو قرشلا ةديزو ضرالا 2 مه مثاصه قنا كدحذ#ي ظ

 ىئعم متاو ظفل جواب نيتلك ىف همذف جاجزلا حدم هي ماضظنلا مهاربا ا

 - مذ لاَعف ليذهلا ابا رظانتأ هل ليقو '* ريجلا.لبقي الو رمدكلا هيلا عرمس لاقف |
 نك مساقلا نب هللا ديبعل لاق #* ءايعلا وبا 6# * ىلع نم اخر هل حرطأو |

 م ىلا رةصلا ىبال لاقو * نودور<# كتبالو ىفو نوهو-ره كفرص ىف:
 لالا تنا لاقف كلاحتفيك ةرم هل لاقو * اسأر ىب عفرب الو ريمالا ىئعفري |
 ناكو + ودعلا نامر>و ىلولا ٍبيرقت لاف اهوب هبرقو ٠ تدلص تمص اذاو |

 نع هللا دبع ىنوت امو * لمحتلا لها تام لضفتلا لها بهذ اذا لوقي

 لاذ ةديصيلل لج رو + داوملا داوجلا لتق هلل انا لأ هسرف نع ةطقسلا

 ند هللاب ذعتسا همالكح نم اي ىفاكدالا مساقلا وبا #6 ٠ ةلزانلا ىتلزنا |

 روقماو لو# فورمد ناهزلا ةمالك نمو. * ناظيشلا تاغزنو نايشلا تاقزن |

 * ىَقءلا حالص هم ءافولاو ةيعتلا ءاكذ هب ركشلا باتك نههلو * لوح |

 ني
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 0 اليس اوضاخ وأ اليل اوراس اذان طاوم ةقرللف ىف راكألا رتل نا رغاضالل

 ١ # نايافاصلا بحاص ريزو ا نسللوا 8# 4 الاول

 نم * شيع أنهاو شيج ىوقا لدعلا * هلاحم نييضسا هلام نسح نم
 ا دو# ناطاسلا ريزو نسما نب دجلا # + نا دصح ندالا عدز

 عيفرو 5-0 هعقر عيضو مك هناعيقوت نمو 5 ه:خ هرخآ هم زع ةمدعب مل نم

 كدعتو كفرض لو نا ظاتسلا نا ليبعل بطاح هوقر َّق عق 5و 9 هقرخ ةهوصو

 كيلوي ال نا ىلا دقو كش و

 م: عباسلا .بابلا اجه

 يي ءاغابلاو باتكلا عئادب ىف 9

 ىنامملا اهرع ةر# ملا ةمالك ند د ناورم بتئاكخ ىد نب ليج دنع 00

 ىلع لي. ىولا ناك ول لوب ناكنصو ٠ زيكا ىورول ره
 ىه لاف ةغالبلا ركذو : ٠ بانكحالا ىلع لزل ءاينالا دعب دحا

 ام مالكحأا ريخ همالك نمو + ةماعلا هتي4ذو ةصاخلا هتلضر اف
 1 دك ديشرا نتاك 2 نب ليغامعسا اك ٠ | ركب هائعمو اللقب مليم

 ى ىلا بتك امم نجواو نس>ا الصف ةدا'تسالاو ركشلا نيب عجبا ىف عممأ

 ناكو _* اديه رشأت ام ءاطيتسا نع لاش كئاميا نس مدقن اها رش 0
 ذا هل قيدصل لاقو . ٠ ضاس راصبلا ىفو داؤس راضبالا ىف طألا لون
 ناك 6# .نزمأملا بتاك ةدعسم نب .ورع :# ٠ ناؤخلالا كناشباذا كل نق هيا
 دبعلا ىلع ىلوملل لص اه كلم لوب ناكو * عطه ريثك نه ريخ مئتاد لياق لوقي
 هداوقو َنيِنمؤملا ريما دانجا نم ىلبق نمو ىناتك نومأملا ىلا بتكو + مارح
 تاتخاو مهقازرا ترخأت دنج ءيلع نوكي ام نسا ىلع دايقنالاو ةعاطلا ىف

 ةلأسملا هجامدا ىلا ىرت الأ هغلبا امورع رد هلل فسوي نب دجال لاق مهلاوحا

 ' ىلوصلا سابعلا نب ميهاربا # ٠ راثكالا نع هناطاس ُهلافعاو رابخالا ىف

 0 انياب و رات مْ افدنصالا ل دول ناك 6# 2 لكودلو: قناو لاو ا دعْللا باك



 الفلم
 ظ د ةلودلا نكر ريزو ديمعلا نب لضفلا وبا ا * امدن كبقعي لعف نعو اعشب

 نمالحص نمو ٠ هل ره كاهلأو هدد كائغا و لوقلا ريخ ةمالك نساحا و

 "اهو لاقو * هتبقاع ءئش لك ءدب نءرعو ةتئاخ عا لك ىف حتتفا نم لقاعلا

 هنا #© « لجلا برب ىيعثلا تاح اذا لجلا نوكحربام بيطا ةّداملا ىلع

 ١ دق بئاكلا ىراذاولا ىلا هابص ىف بتك * نيتافكحلا وذ مهفلا وبا
 ا مادملا ءا دهأب ماظنلا انيلع طم ل نأف ايرتلا طوس ّق ةعدر م ىديس نيطننا

 دابع نب ليعامسأ مساقلا وبا بحاصلا # « مالسلاو شعن تانبك انرمص
 0 نمو ىو ند اهاخدي 2 هذه انراد لوقا 00 * ةلودلا 0 ريذو

 لوعي ناكو * دابعلا قذاتسالاك دالبلا ىف ىه لاقف دادغب نع ديمعلا نبا هلأسو

 نم ملأ ىركلا دعو ةمالك نمو * حاضفلا نسلالا نم غلبا حامعلا رئائضلا

 ' لوقي ناكو * لجر تقو لكلو لَجا ىها لكل لوقي نأكو * ميرغلا نيد
 / ةتخافلا بوذكح ناسا ىف لاقو * ماهسلا سضقت ثيح مالكلا غلب دق

 ١ تسيدنؤ نصلا نلق هيش ارخ تدجو رطلا فضو ىفلاقو © :رذوا هلع

 ْ همالك نعو ٠ هد ودعم سنافنالاو ةدول# لاه آلا همالك نمو ٠ بلا عافد

 « هلع نا'ر يم لب هلضذ ناسلو هردق نايع لب هلدع ناونع ءرملا بانكح

 / ونا ِ * ردتححدو 0 هرسّدنو اهصو اقْض اق ريلا ريخ لوي ناكو

 , ءاملاو ريبع مسنلاو ىشو راجشالاو روع“ ءاسلاو ةذ رمز ضرالا اهنم لصف
 ١ نب حونرذو ىزملا دهجح ندم نسا وبا د + تانيق- رويطلاو حاز

 « مرللا كتهو متنلا لاصتتسا ريغ ”ئىش لك ىلع مدقا انا لوقي ناك 6 روصنم

 | ٠» كشيع اهيفو كّشع ئهف اهيف قئأت هراد نس هباثكا نم لجرا لاقو

 ظ سصن وبا 0 ٠9 داوقلا قويس ىلإ باتكلا مالوأ كي ف اغا همالك نمو

 ١ ضءب ىف لودي ناكح #* روصنم ىبا نيدلا رصانو ىضارلا ريزو ديزي ىبا نبا
 ٠ "لكلا ىلع ةقبلا عوقوو لكلا عسلو :ةلغلا ضع غلبت نا ىسع ام ءادعالا
 1 وبا د ٠ ةرخألا ءالد 0 ةودصلاو ايدلا ءالب هو ةيدهلا دمالح 000

 ىجبطي لوقي هتمع» * ىروجو“لا ىلتع ىلا ريزو ةزج نب مهاربا قاما |
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 6 دضتعملا ريزو ناولس نب هللا ديبع 6# * تانامالا ىلا ىدؤت تانايثلا

 ءاقولاو ديلا لنخاك دعولاو كلما طرشلا ادعو هأنا | محام 200- ْق عقو

 هانرخا أه ل كح الو هائاست ها :زايرها أى 3 سدل ٠ ماركحاا انام نم

 * داصرلاب هللا ناذ داصزالا ىف هللا ىئا نولوط نب دجال عقوو ٠ .انكحر

 لقع لوقي ناكح 7 هدعل ىئتكملاو اًضيا هرزو هللا دبع نب مساقلا 0

 نسالا نب سابعلا 6# + .بواقلا دباضم نسحلا مالكلاو هلق ىف ىئاكلا
 نآأكو ٠ ىوكشلا رك ىوايلا سرغ لوقا ناك د هدعب ردتعملاو يتكلم ريزو

 امو راشيد فلاب اهسن ايابيد اهون عطقي طايحلاك لماعلا لش لوقي
 ل 00 ناك * ردنةما ريزو تارولا نب نسحلاوبا 6 ه مهارد ةرشعب ايهوق

 فل 32 ىلا لول ناكو « همكأ ودع وا ةءفنأ قددصل الا ةرازولا ديرأ 5

 ىب اب لاق اودع كل تكحرت ام نسحلا هل لاوو ٠ قرطلا تح يش لك

 قزر ال عيضلا لوب ناك #* اضيا هريزو ىسع نب ىلع # ٠ اًتيدصالو
 ديرب لاف "هلم نبا ركذو * عودتملا ىلا فاضم عابتالا ظ همالك نمو * هل

 رهاسقلاو ردتوملا ردو "هلعم ن ىلء وبا 3 «© هدغ 0 3 الو ةمويل ه ىحأ

 ءانغلا ىطاعتنو ابسكت ال ايدأت رعشلا لوشن نم بحمل لون ناك 6 ىضاراو

 اذاو تكلها تضغبا اذاو تكلاهت تيب>ا اذا همالك نمو * ابلطت ال ايرطق

 ريزو ذازريش نب دمت رفءج وبا # + ترثا تيضغ اذاو ترثآ تيضر

 هللادبع وبا #4 ٠ لما طيرؤتلاو لما طارفالاو كانا لون ناكو * هركي اه قل

 هةأرملا لاججو هلاسل ىف لجرلا لاجج لوي نأك د اضيا هريزو ريبكلا ىتاهيملا
 ريذو مك الا قفورعملا 7 ٠ رمعلا رع ركذلا ندسح هيل نمو ٠ اهامع ىف

 0 ةناكملا لوعي ناكو ٠ هريغ أيدي هيد عاب ند سانلا شا د رصن نب حول

 ريزو ىللهملا دمت نب نسملا ده وبا ٠ نجلا دنزو ةنتفلا حاتفم كوللا

 فاض نم همالك نمو * بئاوثلل تينث بعاصمللا ضرءت نم #* ةلودلا زعم
 ا 8 هنالك نمو ٠ هرادتوا هارا صهدلا كر نمو هرافظا هآرق قر

 آ

 م و . 3 ودا قف كييكر لن  ىيكتساونفو ف ديش لصوتك عاطل ا
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 ىلا :تنكو 5 ةراؤلولا غل ا ةراحصلا لذ ن دك ياعم ويتؤللا

 لالا عطو كنع ىتك تءطق هم لصف ىف لاق انك رهاط نب هللا كيع

 نبدمم # + ةتفلا ةمدقم ىاجرالا همالكح نمو » لالخا عطقال

 ىهالملاب هلاغتشا ىلع امون لكوتلا هبتاع د لكوتملا ريزو ىارجرجلا لضفلا
 ال ايدلا موهه ةاساّقم نا نينمْؤملا ريما ان لاعذ ناطلسلا لاعا نع نايقلاو
 هريزو ناقاخ نس ى نب هللا كدبع 0 59 رورسلا ْنَم ئىش بالم “اب الا 2

 ١ ناك اهنم صقن اه هتالاح بعصا ىف هانروصت ىا اناهد اذا لوي ناك # اضيا
 | « ىلاقملا ناسل نم قطنا لامملا' ناشل لوقي ناككو + هلت ارورمت
 ةقانلا لثم ىلثم لاو ةرازولل هيلع علخ ال د6 رصتنلاريزو بيصللا نب دج-ا ا

 ىلا عقو * نيعتسملا ريزو ذادزب نب دمحم نب هللا دبع # « رعال نت ىتلا

 قدح تفجواو تفصنا امو تفرسا اذها دازو ةيافكحب دنعا لماع

 نب ىبسع ا ه تلما ام غلبت تلعف ام رغصتساف تايناق تللكاو -خوحا

 لاَمذ قاعلا دلوااك ئْئدرلا مهلا لوقي ناك د هللاب 'ريعملا رزو هاشئاخرف
 وكحشاو ةظلل ركشال ىلا لوقي ىسيع ناكو * قاشملا خالاكو دابع نبا

 .قرا ةدوملا لزغ لوي ناك * ىدتهملا ريزو بهو نب ناولس  ه ةظفل
 ىلع راغا ىلا لوقيو * قيشعلاب اهنف سنا قيدصلاب سفنلاو ةقالعلا لزغ نم
 لاف ارثكح ابش ىأرف ةآرلا ف اموب رظنو * ىرح ىلع راغا اك ىتاودصا
 دج-ا 8 ٠ لضفلا لها لضفتلاب ساثلا قحا همالك نمو + هانمدع ال بيغ
 ' نوكي نا يجدي ةهكافلا ىف لوقي ناك #* دعا ريزو ذاز ريش نب 'حلاص نبا

 ١ سخ# نم هللاب ذوعا .لوقي ناكو * هاوفالا ظع اسهئم ىفونالاو نويعلا ظح

 لودي ناك 4 اضيا نعل رذو داو 51 نسما 0 «* دحالا لو ءاسءيرالا

 عتعتو اهتوف لبق تاذللا ل# ال مذ ةلجج بهذتو لج ىحي انلاشما لاوما
 ْ آ اهم قفولاو ويعملا رذو دل نب دعاص 0 ٠ هردك لبق نامزرلا وعدل

 | + ليلقاع بذشت اذا دوعي عرف لاملاو هنع ضوع اال لصا سفنلا لوقي نآك

 ' ليعامسا رمصلا وبا: * ليوطلا لطملا نم نسحا ليلا عنملا همالك نمو

 , لوقيو * هلع هب أنهي لماع بر لوتي ناكح # اضيا امثريزو لبلب نبا

 تانابذلا
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 لاملا رسش 4 اًضيا هربزو ىب# نب رفعج 0 * هيلع تءلط ةبكر ىع تبرغ

 دوع حجارملا هتاعيقوت نمو * هقافنا ىف رجالا تمر>و هيسكم مثا كفل اف
 ناك اذا لوس ناكو * رولا لثم رزئتسا امو لدعلا لثم رزغتسا امو كلملا
 « غعلبا راثكالا ناك ارصتم زاسجيالا ناك اذاو ايع راثكالا ناك ايفاك زاجيالا

 الا ةعنلا نظا اه لودي ناك د نيمالاو ديشرا رزو عيبرلا نب لضفلا

 ةيطاختو مانا لودي ناكو * اهلها ريغ دنع ادبا اهذورتاهأ اهيلع اطوخسم

 ديتقيا: موتك ل ناو م ءاع دتشا وباجا نا مهذال اباوج ىضتقي اه لكب كولملا
 هتبيه ةدش دبعلا ةهارق نم ه6 نومألا ريزو لهس نب لضفلا ا ٠ ,كحراع
 « اهتمادتساب عئانصلاو اهعتاوخ لامعالاو اهماعب رومالا هتاعيقوت نمو ؟ هالومل

 هقوذ نهوجر, نم تبع ا اضيا نومألا ريزو لهس نب نسحلا هوخا اي

 ريخ ال هل ليقو قفرسسلا ىف قرشلا لوعي ناكو + هنود ند مرغ فيكج .

 ناكحو + ىعمللا ىفودساو ظفللا درف ريخللا ف فرس ال لاَقف فرسلا ىف
 نومألا ريزو دلاخ ىبا نب دج-ا 6 ٠ ردصلا عساو الا ردصلل ملصن ال لوب
 ىه ةرازولا َنيِنِمٌؤُملا ريما اب هل لاق هرزوتسي نا نومأملا دارا امل #* .اضيا
 د6 اضراهريزو فسو نب دجلا # + تاؤآلا الا تاناغلا دعب امو ةباغلا

 هيعدتس هل قيدص ىلا ب بكححو ميلاقالا ساحست مالفالاب لودي ناك

 داع ن ناسغ ركحذو ٠*٠ روكا هياء نعأف ريصق قالتلا مون.

 ىلا بتكحو ٠ هنمرذنعب ام أب ناو ه واسم نم ركحا هندات لاقف

 ده ا ٠ ئدنع هريثك نم اليلق نيئمؤملا ريما ىلا تعب دق ةيده عم نومأللا

 تاوهشلا ىف الو ةروشم بلا ىف سيل لوقي ناك * اضيا هريزو ذادزي نبا

 اننهحاتسال سلو تاجالا نداعم كولملا باوبا هتاعيقوت نمو * ةموصخ
 بئاكلا لثم . دي رمصتقملا ريزو ناورح نب لضفلا 3 © ةمزاللاو ربصلا !١

 نمو * ءاقل قيدصلا نع ةلأسملا لودي ناكو * سكت لطعت اذا بالودلاك

 * كواملا نم دعبو برق نيب ام عرمما الو طف“ نم ىضر برقا تي راسم

 ريمأ لأ منج دق را ناك هب قئاولا زوو ايا ري دو اللا دبع نإ دل

 0 (اس )7 |



 د 1 و

 ١١ تل لاو همدخ ضعب ةيارج طاقس اى بطوخو ٠ ةيعتلا نو اودادزب

 *« دو# مسالا وبا ناطاسلا او ٠ ىعابتا ناصقنب ىلاه ريفوت بحا ظ

 / نه ناسنالا هجو نسح نا لوقي رغظملا ابا شيلا بحاص تدم
 | فولقلا ةتبحاف هدم هيلع قلأ هتروص هللا نسحا نفو' * هب هللا ةياتغ |

 | هتاقالطا ةرثك ىلع اموب هتركش دقو لوي هتمعسو * سوفنلا هيلا ت>اثراو

 * هتؤن ام ريكا هونام ىلا ١ تاريخلا لءؤو تاقدصلاو تالصلا

 نيب ةبارق ددوسلا لوعي هتلود هللا مادا هتمع* لوقي ىيزلا ىولعلا تععمو
 2 نمو * بسانملا مي تدعابت ناو براقا ضءبل مهضعءب كوللاو ةداسلا

 سس وقنلا ىالتال ةومبل و فاللخا وا ضلوع ىمود لاملا حرج ةمالاكخكلا
 ظ 10

 مك سدادسلا بايلا 0-1

  تاداسلاو ءارزولا مالك فئاطل ىف

 ' دشاو رحلا بكر نه رطاخ لوعي نأك # حافسلا ريزو لالخلا ذلس وبا

 ظ ناك * روصنلا رزو سذوب نب عبرا ا * كوالا ىلع لخدب نم ةرطاخم هنم

  ه# ىدهملا ريزو هللا ديبع وبا ل“ * اهنه عيشتلل ال فرشنلل كولملا دئاوم لوي

 * اهمالقا ةئسا تح لاجرلا لوقعو * ملا مالعا نمسشبلا نسح لوي ناك

 ' هريزو حلاص ىبا نب ضيفلا # * لمي ملو لدو لق ام مالكلا ريخ همالك نمو
 ىلاه هيذ ريخالو فرعلا ىذ معطلا بيط هجولا نسح ىفورعملا * اضيا
 7 | نسنحا ايكاب تيار اه 33 ديشرلا ريزو ىمربلا دلاخ نب ىد 0 *« برب

 ديعاوملا همالك نمو ؟ عفش نااماو عفش نا اما قيدصلا لوقي ناكو <«

 هدلو ىف ىأر دحا ام همالك نمو * رارحالا دماحت اهب نوداطصن ماركلا كاش

 اااه شا الوخد اندلاق انلخد ةيكنلا ف لاقو *« ركب اع ةسْن ىف ىأر الا يجي ام
 هانا سائلا حدم هيدب نيب اوي ىرج هي“ اضيا هريزو ى< نب لضفلا 9 : 0

 ٠+ اهضعب ن ٠:2 الضو 5 دوج نم حدب ىح اندلا ردق أهو لاق هدول

 اوناحلا ىلا تراص ةمه ىنع تاهمتا أه لاو رفعج هيخاب متاخلا نع لزع الو

 بت رء



 ظ20-09
 ' #1 ىلعوبا هللا 6# + ةقاطلا بسح ىلع ةعاطلاو ربلا دبع راو ناسحالا

 دق ناكام ناف دعب اما دج-ا نب رصن ىلا بتك ىرلا بابب ىاك نب ناكام لتق

 ظ ريهص و عاش 2 لا سانلا ضغبأ 0 لود أكو 4 مالسلاو هعمأك راص

 ' لوريس هاراو لجار مهيف امو ةيما ىتب نع ىمالا لاز #* هلل قالا # * ريكتي
 د قادجلا هللاديع نب نسحلا ده وبا ةلودلا رصصان اك ٠ بكار ايفامو انع

 لاعذف هتبارج طاقسا ىف مؤتساف هلزنم موزلب هرماو هإ بتاكح ىلع طخ“

 ةلودلا فيس هوخا 96 * نامرالاب نوبقاعي الو ناركقلاب نوبدّؤ كوالا نا
 ناكو *اهيف قةن اه اهيلا با2 قوس ناطاسلا لوقي نأك * نسملا وبا

 أنع“اب لوقي ناك #* هلل عيطملا 6 * ءارمالا ضورف نم ءارعشلا ءاطعا لوقي
 ْ نإ نسا ىلءوا ةلودلا نكد د ٠ ةوعدلا صضاي و ”*هلملا داوس نم عقد

 ٌْ تت ىوا ناك اهلخد ةرأ رو اهو ةيوعص ناسارخ 0 3 هن ول

 ) او ورسخات:ف عاحثوا ةلودلا دضع هنبا ا * هريخ لصح الو هديص

 وبا ةلودلا 0 هوخا ه ٠ نيكأم عسا نا ند قيضا اندلا لوقي نا صح

 ةرازغ سانلا ىرب رابكلا ةيدوالاك كولملا لاوما لثم لوش ناك هد نسكلا
 * روعجيس نب مهاربا نإ د# نسحلا وبا ل * اهنم راهنالا ذخا نوري الو اهئاه

 ٠ هرحأ ذيفحو هركذ نيسدنو م هيف يد ىعل نأ كارملل يعش لوعب 513

 ةداد كو لغش نم بلقو للع نم مسج ةثالث ند ولت ال ةالث لوشب نآكو
 مهكراشت ال اهف كولملا ةذل لود ناك 6 ريكعشو نين سوبا # .* للخ نم
 ةرائبالعا ىوذ مادقا لئاسولا دمالحكص ندو ٠ رومالا ىلاعم 00 هداعلا هي

 « ماركلا اغا هتماقا مانالا ةباكن هتدعقا نمو * تابلطلا ججئافم تاءافشلاو
 "دق هبسحاف راعا اذاو ءاضقنالا كشوب رشبأف ءابملاب رهدلا محس اذاو

 رظنا لكاقكا ا لود دروح“ 3 هأّس مزراوخ نومأم نب 0 0 ٠ رامنا

 رفظملا وبا شدملا يبحاص 6# + هل رظنا يركحو هيلا رظنا بنب>و هيو

 ىد ىإ ةهوءيص هل نم ىلع ةعيص آل لوعد نتوء“ 1 نيدلا رصان نب ردن

 ىك مدخلا ىف اودزيو الوقال العف رباكالا اوركحشب نا رغاصالا ىلع

 ا
 ا
 ا
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 ف

 نا 5 نواواط نب نا 2 ©: بره نلط ناو و ابثو نكح« 7 بئذلاك وه

 د6دجسا نب ليمعسا < ٠ لاهآلا قيقتو لاومالا رينو لاج الا ريخأت سلا و

 نم بتحح ثلا نبا ورمعب رفظالو * ايءاظع نكت الو ايماصع نكح

 * اريسا ىبسماو اريما يصأ ثيللا نب ورع ناف دعب اما دضتءملا ىلا ةكحرملا
 ركذ #*ي هللأب قتكملا 0 « شارهللو شار غال ملصإ اذه مالغ فصو ىف لاقو

 5 كود نقع مظان هلقو ىقكلم ةدع وه لاو هللا ددبع نب مسالا هريزو

 عسوب لو اهنه ائبيصن ىستل ايندلا هللا انكلع مللوقي ناك # هللاب ردتقملا
 ١ لها راصتلا هلوصف نء #* 'ّرعملا نب هللا ديع# ٠ انلالظ ىف نم ىلع قيضنل ايلع
 | اهلا ىءاقلا دك اذا: مخ انياضانارسن اضف ئوظ اذا ةفيعح قف روضكايندلا
 وا دلولا كرا * هل ره تضرعت بئاؤنلل ضرعتب ل نه * كب ىعانلا مق
 * ةازاجلا دوعن ةمدحلا مدت نم ٠ ثراو وا ثداح ليلا لام مشب * كاداع
 ابلق بنا ونال دعيلف ءاقبلا يحا :م « ماين رهو مهب راس بكرك ايندلا لها

 نغا ٠ ههجوىلءبارتلا حرطأو هئفدن نم ىك نا اندلا يتاح زم * اروبص

 كيلا لسا ميهس تؤلا. و هك ل اما سالف ةورسلا نع هيلو ند

 ١ نسانظا كنع 0 النه و نساك ةيوقع ٠ كيلا 3 راس ردعز كرم ُ

 * َميضو ةءالسإ ىعفرو لماخ رما قا رب د هللاب رهاقلا # * تو ىح

 رت ناك * هللا, ىذارلا 3 * هسقنب أدب ارش وا اريخ عنص .نم لوش ناكو
 تس اك يعم اولك ةامدنل لودي نأاكو * قف الذ هللا هثروا لطابب ازع بلط نم

 اموب لاق #* دجا نب سصن #  ةهلقلاو ةرثكلا ىف منش اه اويرشاو ةدوجلا ىف
 ك'ريخ لكأت ىف يح بيطلا انا ان ناماس ىنب وك# ناكو ىرهاطلا بيطلا ىبال

 لف ناسنا :طك ا ناتسريط بحاص شورطالا ىلع نب نسملا 86 ٠ سانلا موحلب

 لوقن ناكو * كحورب اه ضعب ىتذاب ناف كتوص عفرا اذه اب هل لاف هتوص عفرب

 هيشا اه لوي ناك اك ىعادلا دىز نب دن # * الوغشم لغش نم سانلا لقثا

 دع الب هللا اهعذر ىلا ءاعسلاب الا اهتافك :ةلذو اهتابث لوط ىف ةيناماسلا ةلودلا

 دبع نا_سنالا | لوفي ناك .نافاصلا ته و رغظملا نب دم .ر 37 دوا ى

 نناسحالا



 #*ض ك1
 رهاوج ال رارحالا رهاوج همالك نمو * شيطلا عم شيعلا اما راقولاو
 مهيفف اوريك اذا تببلا لها نا اي رهاط نب هللا دبع نب رهاط #4 ٠ راححالا

 هللا دبع نب هللادبع 6 ٠ ليعلا كمزلي ندصلا مالا هتاعيقوت نمو * ررعلاو ررغلا

 انا ا اهءانغ ىرتث فيك هل لاق 3 هتنراج ءانغ ةمعمأو *:ىملا همدان 3 رهاط نبا

 ىف همالك نمو * برطلا ظح نم رثكا اهنم يهقلا ظ> َنيِئمؤلا ريما ان لاقف دج

 ق- وذ لذام هللاو # هللاب رصتنملا 6# * مركلا ىف يح هركب ىفرمم ءىش لك
 ناكو .* رمثلا هبج نم عاط ناو لطاب وذ زعالو هيلع ملاعلا قبطا ناو
 هياع لخداو علخ امل # هللاب نيعتسملا 8 * رييدتلا فالخي ىري ريدقتلا لوقي

 هل لاقو عاملا باتك براوشلا ىبا نبا ذخا هيلع اودهشل لودعلاو ةاضقلا

 كف. كل هللا را لاق ىلب لاو هيف ام كرارتا ىلع. .دهتنأ نيئمؤلا 0
 + :كتجر نم ملحم الف كتفالخ نم ىتعلخ ثنك نات راب لاقو نيعتسملا

 ةذهب ابحر ال لأق اودهشيل لودعلا هلع لخداو ماخ امل د هللاب 'ريعملا هع

 كارلا نم هرأث بلط ىلع هما هدضرح الو * وسلا ىف الا ىرت ال ىلا هوجؤلا

 هيعفرا اهل لاقف همدب يرضملا هصيق هيلا تزربا لكوتملا هابا اولتق نذلا
 امل 6 هللاب ىدتهملا 6# * كلذ دعب اهتداعل تداع اه نيصيق صييقلا راص الاو

 ةياغ ىف نادسا مم ال لاقف دعب هسفن علخ 'زتعملا نكح ىلا عباسيا جرخا

 هل ليف مدنتف هرج الو مست ريلا ىلع نواع ةره لاقو + ةناع ىف نالخ الو

 تريك الاب فرع نم #* هللا ىلع دعما 9 ٠ هتديغلام هللاو لاذ رعش تدب اذه
 د قفوملا © «* هلاطاس ىصع نم هللا عطي مل لوز ناكضو * هيلع ةءارجلا

 قدنط لاذ انه: اهروضقو ةيلاهاا رود ئأرزاينهيف ئاطو يقل ا

 فرعثلاب مهل دهن موق لزانم هذهو نهلا شيرو ةلاهملا هلو ىف قدزرفلا هللاو

 قءورمو يم«! ىنث ايندلا ىرا ال هللاو انا ه5 هللا دضتعملا 4# * ددوسلاو

 ا بيطلا نب دجال لاقو 9 هريق ىلا الا ىسماح نم ىل ودع حيرخ ال لؤقشي نآكو

 ريطلا 6 ثيللا نب ورع 6# .* الوط كناسل ىفو ارمصق كإةع ىف نا ىسخ رساد

 | ةعرش نس عذار َّق لاقو « ناو لاجراب لاحرلاو 355 لاملاب لاملاو داصت ريطلاب
ْ 
ْ 
| 
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 ا

 ضي ك0 +

 هللا. نعل لاف ىرخا نم نيبغاشلا تاؤضاو ةيحان نف ”ننرضاحملا تاوضا
 عهارإا ل“ « :ىلم بلطف رخآلا اماو ىند باطيق امهدحا اما نيقنرفلا

 رذع هب :طي# نا ن م مظعا ى :ذ نيئمؤملا ريما ان نومأملل' لاق د ىدهملا نبا

 معلا رد هلل “6 0 قا دص 00 م هنيط انعتب نا نم مظعا كوفعو

 ١ لا ء رثكاب ءانثلا لوقد ناكو ركبض يلا ىشو كو فيك
 مالجللابن :سجحا لودي ناكو * كسحوا 77 قاودسالا نع ريصعتلاو

 «* هتاضمعنا عم ىوط» طاسب ذيبتلا ساحم ةفالك نيو نامزلا لكاش. اه

 بلطت اسءا هلوؤو *« نهنع ءانغتسالا "هلَذ نهيفام سثو نهلك سش. ءاسنلا هلوذو

 ىلع رعشلا ةلئرنم ءرلا ءابرقا هلوقو * بهوتف تكحااذاذ ككاتل ايندلا

 لعل سفنلا نا هلوقو * مركصر,و مدخن رام هنمو ىقدو قح اه هنه دسجلا

 هنغ هللا ذر بلاط ىبا نب للع دلو ركحذو + بعنلا لع ام ةحارلا

 ةرخآلا ربيدتل اودنا لاف

 ٠ 0 ب هنمو لدغ نا الو مظلا عقد هنو مطب نأ كرملل يخش ال

 رهاط نس هلل أدع ٠ اندلا ريب كن اوؤدهر>و

 | همالك نمو * سرخا ججرخأو ىعا لخديلف كولملا ىلع:لخد نم لوعي ناكو

 ْ 00 رسل اذا 33 هللان معتحلا 2 نادع ا ركذلا 1و نيكل امل

 ىطلسق قعاط ىف هللا ىضع لاق ناورىم نب لضفلا تكن الوب * ىأرلا لطب

 نوعللا هللا نمو تعملا سائلا نم هيرحاص ظ+.لاقذ.هدنع هيثلا ركذو * هيلع

 ١ مرح 0 هماركا ىف علابف هيدؤم دابز نب نوراه هيلع لخد اي هللاب قئاولا

 ْ لؤا وه لاهو لالالا اذنه لكلا ةتلها ىذلا اذه نم نيئمؤملا ربما ان هل ليو

 ١ دق عاملا ىف لوقي ناكو * هللا ةجر نم ىانداو هللا ركذ. .ىناسل قتف نم
 ىن ريككو دو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعكا هاهتشاو لئاوالا هحدم

 | كولملا تام انا لوعي نأ 3 هللا ىلع لكوتملا 0 ٠ هللا لوسر ى رجاهم

 ميهاربإ نس قاعسا د 9 ه.يحاصي لوا ائم لكو نيخباترا» 6 درولاو

 ' ةذل لوقي ناكو * .ةراجلا مهي نسحت الو ةراسمعلا كولملا ءايهك 0-2: ىعصملا
 يميل 4 رهاطتن هد ند 2 ٠ ةجفلاو ةعسلا ىف ايندلا |

 راق ولاو
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 ناكو * ةدعلا مقنت مل ةدملا تءاج اذا لاو مث برع سرف فلا نيعبس ىلع ىبرع
 سصن # * رح يلق ىف فورعم نم عفلا ازيك اندجو اذ زونكلا ان ريك لوب

 "ىش لك لاو * كين ىلع اليلد كلعف رهاظب تك مسم ىبال لاق د رايس نا

 صخرب ”ىش لكو رغصت مث ةريبك : ودبت اهذاف ةديصملا الا ريكي مث اريغص ودب

  مامالا دحت نب سهاربا 2 * الغ رثك اذا هنذ بدالا الخ رك اذا
 مسموبا # * علا داج ىرخاو نأضلا دلج ةرع سنلاو دجلا قاس نع رع
 «٠ ليجد الا يصعت الو طيقل الا رخاف الو عيضو الا هات ام 6 ةلودلا يىداص

 رويغ وأ ةناد ىلع ماحم وا ةلذ :ه ضعتم لاتولا لها دشا لوو ناكو

 9 بذكلا ىلع باطن هلو رغانتلا 1 كابا همال كس ٠مو ©« ةمرخ ىلع

 « ةره ةئسلا ىف هدفت ناجح نا لجرا ىكيف نوتح عاجلا لون ناكجو

 نوكأ: نا ان ميدأام * ساعلا نب ءافلخ لوا حافسلا سابعلا وبا
 ملا ناك اذا لودي ناكحو + انراثآ بح :م نولاخ انؤاراواو انل ايدلا

 * ةوهشلا تاق ةردقلا تيظعاذا همالك نمو ٠ ةءدقم وؤعلا نأك ةدسفم

 عفرو * ةءورم ,هراكحا نوم سائلا مظعا دي روصتلا رئعج وبا
 الاو هرمأ نفهكصا اهرهظ ىلع عقوف هلاع ضعب ةءاكش ىف ةصق لجر هيلا

 * تل' تعا اماو تادتعا اماف كوكاش ريكح دق رخآل مقوو ٠ كرما هئيفك

 بتك ةسؤن نم ناو نآ ده نب ناورمع يا 4 ىلع نب هللا ديع 1

 6 ىدهملا 9 ٠ كمرح ىف ائيلعو كمد ىف انل ىلا هل عقوف همر هيصوب ةيلا

 نا سم هدانا و7 هديصعم ىلع ةتمثي ىوقت ال نا معنملل بج اه لقا

 ىسموم “© * كريغ نع اهنوصنو اهنع كنوصن انا لاقف هدب ليبقتل دبيتق

 كءوسو ةئتق وهو كرسيأ لاف هل نبا نع ىتارلا هاربا ىزع 6 ىداهلا
 كابا مهبك نب ليعاممال لآق د* ديشرلا نوراه ا ٠ ةجرو '"هلص وهو

 هيلا بدكو ٠ ةكماربلا ىأ اهن.و ةمذلا ضقنتو ةمرطلا ذسفن اهئاف ةلادلاو

 * ءارقث امال ةارث ام باوجلا هباتكح ىف عقوف هددهتب دنهلا كلم روفقت



*» ١# 
 ' دوفولا نم موق هدنع ملكت © كلملا دبع نب ناهلس 4# * نيملاعلا بر ةفالخو
 تدي هرطم مهمالك 8 2 5 8 لاعؤ نسحأف مهنم لحر ُ 1 3 اًواساف

 مكعفن نل لق لوي هللا نأ ليف ماشلا نوعاط نم ةرم برهو .*, اماع

 ليلعلا كلذ لامؤف الي 1و الا نوع : ال اذاو لتعلا وا توملا.!ن م متررف أ رار كل

 الالحا هتركذ ال ىلع ضرف هر ؟ ويا اح ول 7 زيزولا دبع نب رع د ٠ ديرأ

 لعاف كيف ناليعل راسهذااو 3 آلا نا هري-غءل ىورو هلوو نم ند 1 مسا 1و هل

 | دع لاعذ ن هضتح ىلا جات اهنا لوعي صخ لم هيلا تب كو ٠ اهي

 قواهلاو ىبري ال اهف عمطلا ميف 6 كالملا دبع نب ديزب 6 *« مسلاو لدعلاب
 دبع نب ماشه ال * ايلا لصي مل كلما ماد ول لودي ناكحو + هنمدب ال امم

 [هيف عيا ال فيك لاَعف لي نابج تناو ةفالخلا ىف عيلعتأ هإ ليق * كلما

 داسفلا نم كركسع رهط كالملا دبع نب لس ىلا بتكو * ملح فيفع اناو
 ظ ىلع ىسفن تلاع د كلملا دبع نب قاسم 2 « ندسفملا لع حلصب ال هللا كَ

 كنوع لودي ناكو 2 .ىوهتفا باوص ىلع اهتدج الو مز 0 _

 طاشن ىبحم لوي ناك #4 ديزب نب دياولا ## + ددوسلا ءابعا ىلع مهلا
 دياز دي 9 نومأم ريغ هنأ 1-0 م ثا 2 همالك ن ٠ بع ىلع

 ْ ماو رابرهش نب در>دزب نب ناقامخ تل زوريف اهماو سديد تب كنار عش هماو

 ناقاخ تذب زوريف ماو سصبق تب ميم هنوريش ماو زيءربأ نب هيوريش تذب هما
 لئاعلا قوهو ُكَّرلا كال د

 د تاق ىددو ىدد سديوو د ناو ره ىباو ىرتيا نا 5 دبي

 11 لو رمل اه دوعو :لابكلا يع نشير لخ فاعل رف ناك كو #
 | ناورم 3 ل نس ناورو د ٠ رهشا 2 ىء.تحام هلم 2

 ايكح# ناو اهب ةعتلاو ةريصق ناكل ناو ةردعلا مادا 4 ناو ّىب وام

 نا ةجاجزلاو رعاك كاباو انا ىنابشلا ىيبرامدلا ىل  بتكحو .* ةليلق

 فلا ٌنيويس ةريذلا رهط ضرعو 9 اهضن ةيلع تءقو ناو اهضر اهيلع عقو

 يب رع
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 كنا: ةهاو هذه ةزوامم" لاق هم زان نم نايشخالار قيانلا ةوتعاو ةفسشتالا لا
 ةد>ولا لوقب ناكو « هرث ايئاغ ركذا *« ريبزلا نب هللا دبع © * نييلوآلا ن
 نس بورصم ا © ىن محأ منصعو ىر + ملاكا ةمالك ٠ ندو ئإ ءوسلا 0 ريح

 فرشلا قشعال 4 لوه ناكو + نوربتلا حجرادم ن م هع ركلا انما 2 ريب را

 نب كلما لع نيو ةهئاب نرخلا ا الو ٠ ". ظب ا ىف ىنعل لاجل قشعا 5

 ال ىل#هبءصم لاقذ نامالاب ناو رم نب ده هاا كلملا دبع هيلا لسرا ناوره

 لضفا ا ناورمم نب كالملا ديع ب * ابواغم وا ابلاغ الا ناكملا اذه نع قرصنب

 دلو هل امو تامو هو نع فصذاو ةعؤر نع عضاوتو ةردق نع اقع نم سانلا

 مهل كرا داوسلا لها ىف مب اينحلا ىلا بتكو ٠ هيو اندالوا لتقي ىذلا هلل دجللا

 نعال رعملا ند وفعلا 7 فسوب نب باخ د ٠ امودش اهب أودععل امو

 ا اا ةأ ىعاك ةفوكلا لُكَه ٠ لطاب نم حجرا قد بر لود ناكو ٠ رسصملا

 ةييتق # * اهلا بط ةنغ ءاهوش زود#؟ ةرصبلا 7 و اهلاجخل بط# ريل

 باطلا هدب لرب اهنا هيلا بتكف مزراو> ون عا همت بام ا | بدك # اسم نا

 1 ةرضيلا ْق ءائسلا اهنأك لاو دنورعت ىلع فرشاه ف بالا "هليل

 لاق ناسارخ نم مدق املو ٠ هر اهراسهنا نآأكَو ةرهازرلا مولا اهروصق

 ناك ناف هظفليلف هيف ىف ناك ناف هذيئيلف مزال نبا لام ند ىش هدب ىف نأك نه
 نب ٍباهملا © ٠ هيسفنو هليضفن نسح نم سائلا بحتف هثفئيلف هردص ىف

 لاقو ٠ هلاعقب راردالا ىرتشا الو هلاع ديبعلا ىزرشا ند ا د هروهص ىبا

 ٠ ماوس تدفن ناك 7 مكياود ريخو 5كريغ ىلع ناك اخ مكبايت نسحا هينذأ

 كيزي 0 ٠ كن كيش نيد ةرصر هلا ن ع ماوح الاو ربرغل ةكاهلا . مادقالا ةمالللا

 «  اهنه وت نم داما نا :م اوريكتسا هنا وخال لاو 6# باهملا نا

 دا تس: ةهبج ىف مكن ملك ناو رند ينل لك كنا د تددو لوب ناكو

 هوبا تام امل ع كلملا دبع نب ديلولا # ٠ .عاجش الا مكن الو داوجالا 5

 نيئموملا ريمأ توم ةيطع لدا تيظعاتو ةعزر مظعا كير م ةماوق ماقو

 (<؟) ( ١س )
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 ىإ هدو هريعك ن [- ريعو هأوه أر رهقو هلز مه هدج باغ نم كالملا لودي ناكو

 مد( سماخلا بابلا ايو

  هتارماو مالسالا كولم مالك عئاور ىف ف

 ١ ن# لوقي ةيواعم ناك #* مالسالا كولم لوا نايفس ىبا نب ةيواعم

 ' ىضغ ام لوقي ناكحو * عضنا هانعض م نمو عفترا هانءفر نه ناعما
 أ نم :ىلغ بضغا.نا: ىل تش ال ىا كلما ال نم ىلع. ئضغ امو كالما نم: ىلع

 ظ ىنعم ايقيزوتم ىنشتلا ىتردق ىفو هيلا 02 ىدن ناف ىكلمو ىكلم ىف وه

 و ىلع بض عا نأ ىئبش الو هلاح هذه ن :م ىلع بضغلاب 2 ٠ تاكل

 ىياضنو ىرضي كلذ ناف هنم ماقتنالا ىلع 1 تسلو ىلثم وا ىوذ وه

 مار كلما ا نيلغي ءامسنلا ىف ل لوعد ناححو .« ىدب هيلا لصت ال نم رضي الو

 ' لاقو * ةردقلا مول نم كيلامْلا ىلع طاستلا لوي ناكو + مائالا نماغيو
 انريغ لهج وعدي ال كنع.اننلخ لوط تيل !مهنع هللا ىضر ىلع نب نيسعلل
 اهوسحأف تشرع ةضدب ىد ىف ايندلا نا ول تددو نت لل 07 لاقو * كيلا

 ١ هيلع بجتو ىا قامرغ رثك هْؤاَددصا رثك نم #* صاعلا نب ورع 96 ٠ ىه اك

 ظ عفن هنم تالقا نا ءاودلاك مالكلا لوي ناكو ٠+ نويد قوهعملاو مهذوهح ءاضق

 ١ * راذتعالا ةلذ ىلا ىدؤت بضفغلا ةزع همالكح نمو + لتق هنم ترثكا ناو

 ناوخالا كرات 6# ةيعش ن.ةريغملا# ٠ نيرمثلا ريخ فرعي نم لقاعلا لوقي ناكو

 فرس رش لك ىف لودي ناكو + عشا ءاقلا ف شعلا لوقي ناكو * كورتم

 / ىف ىريو هرع لوطي نا ءرملا ةداعس نم 6# هبا نبا داز 86 * ىفورعملا ىفالا
 ىلع بج 1 نمو ؟ ةظريفملا بهذ ةردعلا لوعي ناكو © هرمسل ام هودع

 مل نم * سيق نب فن>الا #4 ٠ هنادعا ركمو ُهةدصا دس> نم ظفحت نا كلملا
 ١ ناكو + هلاوفه تدع نم لماكلا لوعي ناكو + تالك ععسي هلك ىلع ريصي

 ' ىلوا ةيواسعم لاق. انو * قدص اذا هللا . نم ىاسلا نوكح, ام دءبا لوقي

 هنو تلا يم عم هم الوع يباح 2 نماو ةييلا ىلع م مردقأ وفعلاب سانلا

 4 2 ا ا لا دلك لا

 لاو



 . ايف
 اهئ راقب 'هلعو ك.راوح انهعم ةوادعو 51 هحزاع 02 'هليح راش سل هنالك

 ةيزارملا ةقباطع بأ هنو ريش هعءاج املو 9 رفط هثدو ْق برهلا لوش ناكو ٠ مره

 * ىضر مياست ال ةنس ىاست كيلع مالسلاو تدنج ام ةرم ىنجي ليلق اع هل لاق

 ١ انا هل اولأق هروريش تكحامو زبوربا سرفلا تءاخ امل 6# زبور.ا نب هبوريش

 ١ ةعاطلا قح كل ايفو تالعف نأف كئاح سحاب هتءاسا لديتسال كاننكلمو كابا انعاخ
 ةئس مكل ظفحا كلملا هرم ىل اوظفحا مهل لاقف ةعاجلا دن كيلع ثراصالاو

 نيتلكىف مهل عجج دق وه اذاف لا اعف اوركفف لعقلاو لوقلاب مكحا ىنأو لدعلا

 لوب ناك *6 سرفلا كولم رخآ رابرهش نب درجدزي # * هيلا نوجاتحي اه
 بيقر كلم لك ىلعو لذ مهلاو ناك رودقملاو بلاط لحالاو بلاغ ءاضقلا

 ٌكوام لوا شرا ةعذج 00 ٠ يهودع 031 مودزع رهدلا ريدا اذاو تاف آلا نم

 رذنملا 8# ٠ رثع رهدلا قباش نمورثأتسا كلع نم * تاودب كوانلل ه6 برغل
 ليا نرعلا نوصح لوعي ناكو وى قوتسلا لالظ تدم زعلا 4 ءاىسلا ءاه نبا

 د6 رذنلا نب نام“لا## * لاقت ال اهتارتعو لاحم بورخلا همالك نمو * حالسلاو

 سدح ىف عفو الو * ناح ناخ نم لوعي ناكو * فيلاكتلا ىه مطلا ولح كلملا
 كلما ةمالكن مو فك نافارا لئاوغب ناد هل نم لاقذ فلتلا ىلع قرشا زورا

 سيقلا ”ىرما هبال لاق ةىدنكلا ورع نب رح © كواملا نيب مارا ال ىا مقع

 حالسلا هيدتهنب ورعال# * عابضلا ىدبا ىف عايسال سؤبان لوقب لءج هوانتقيل

 لامءفالاب نوشإ ءارمالا لودي نأكو * ةزجانملا لق ةزجاحلاو حافكحاا مث
 كلم ىتاسغلا رعشىلا نب ثراخلا ا * نسلالاب ال ىدبالاب نوهفسش و لاوقالاب ال

 هودع مالكي رتغا نم لوي ناكو * رايخلا لطب نافيسلا قنلا اذا 6# ماشلا برع

 ةرطب توفؤلا ةءل رم ةصرؤلا ةهمالكصح نمو هج هاشم ودع ىدعا وهف

 اهذاف ةأرلاب نقشت ال د6 نولا كولم رخآ ىريجلا عبت نب ناسح 6 * دوعلا
 حم معنلا نصح فرعلا همالكححص نمو 9 دورش اهئاف ةيادلاب الو نوؤؤح

 « داصتقا عم لحي الو ريذبت عم دوج ال همالكن مو * عظلا ىلع قب الو رفكلا



 قفط
 | كِيلع نبلو ىلا الع لود ناكو « مر ىلا ىنابم مدع ا 4

 ! الم لع نم يدر جدز, نب زوريذ #ه ٠ دملا كدعاس مل ناو دللا كيلعو مجم

 زاونش+ برح ىف كالهلا ىلع رشا امل هب ملكت ام رخآ ناكو * هركب ا ب
 * اهل ادوقو ناك دنقلا را' دقوا نمو هب 1 ىجبلا فيس لس نم ةلطايهلا كلم

 وا مسجلا ةعص لوي ناكو * اهلك ىتامالا عمجي نمالا د زوريف نب شالب #
 كلم زاونشخ » * فيلاكتلا ع عطلا وا> كلملا همالكح نمو ٠ مسقلا

ْ 

 | كوع هءتلاو ةحاملا لزء عوضملا مدا أه درجدزب نب زورفل لاك 3 ”ةلطايهلا

 "ىذت ةلابذلاكو ةنابرع ىهو ساشلا وس ةربالاك ننوكت ال هل لاقو * ءانغتسالا

 ' *6 زوريف نب ذابق “ف * هسفن ةرضمب هريغ عفني روعأاكو قرت ىهو سانلل
 ضدرمأاو ىذالا ةئيفس رفسلا لوقن ناكو * ةدعلاو :ديعلاو ةدقعلا وه نيدلا

 ا هد لداعلا ناورسشونا# ٠ ةبرافتم ترالو هذهو انانملا تنم برملاو دينا قد ردح

 , ءاضقلا اندعاس مل نا لودي ناكحو + نوكيام درأف ديرت ام نكي ملاذا

 ْ ىر ىس ند هلوؤ هدمو 4 حجات ركشلاو حامل ماعئالا همالك نمو 9 ءانانعلس

 سانلا لك 9 حاف نجيعطا امو حار هتلكا 5 هوو هلزمو مالح>الا حر مان نو

 ْ نم 1 دوهتلا نك هللا هوقد ند كللذب مهدحاو نك هلل دولا ءامدبأ

 ١ نيطي ىذلا لثك هتيعر لاوماب هتنا رخ رمعي ىذلا كلملا لثم هلوقو * هقلخ

 ىنلا ْ ىليدلا زرهو نقنأ املو ٠ هسا ند ءءلتعي ىذلا باّريلاب هلي مط

 نيسهخ نم ءالؤه عمي نا فيس هل لاق ةشبلا ىلع نزب ىذ نب فيس ةنوعل لجر
 ا نأ 7 رو 6 راثلا ليلق - بطخلا نك ف عا ليدل املا

 نينعا 8-5 م لدوو ريخ ن 0 8 ةليوولا 1 قبلي 8 صح أ توا هسوح الو

 نب نمره 4 ٠ باهعلا نع نوعا ال نم ديوق 0 ند هأنيس كصض امو باوثلا

 , مارعل لاقو ه٠ هدب نم بعتاو هلبق نم قبس دق ىبا نا #* ناورشونا |
 ةيعتلا رفاك اضيا هل لأقو * فاتلا ىلا كيدؤتف جامل ةيطم كب مح نا كابا روج

 ظ كعطد كقوف نم م عطا 6 نمره نب زبوربا 9 + قواخلا مذو قلاخلا طاخ# نيب

 نمو 5 كرما ل )نعال ع ند و ترن نا تجرأ اذا لوعد 1 9 كنود ن

 نمالك
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 نب روباس 6# اهب الا لانت ال ةرخ ألا ناف اهوكرُت الو د>ا ىلع قب ال اهئاف

 * '"هلفسلا نم دحاو عافترا نم ةقام دجلا ةيلعلا نم فلا طاطت#ا #* ريشدزا
 لاثما ءالك لقاعلا مالك همالك نمو * لغش قى مل اذا وهللا تقو لودي نأكو

 نب نمره # * لبقملا قجحالا نم جبرا ردملا لقاعلا * لالم هلك لهاجلا مالكو

 ام مالكلا نم لوس ناكو * هب ال ام هيف اولاق لعب ام ساثلا ىف لاق نم يي روباس

 كولملا نانطايف همالك رهو ٠ كفيسلا نم لوا وه م هنمو ثيغلا قع علا وه

 عماج مسا ةءورملا # نمره نب مازهب # * اهبولق ىلع ال اناعرلا موسج ىلع

 نوكي نا هيلع بجو ارطخ لجا كالملا ناك امك لوس ناكو * اهلك نسادحلل

 رطملا سايتدحا 7 0 لها هيلا عفر * مارهب نب ىسرب #3 5 ارظن قدا

 غلبا  ىسر'نب نمره # ه اهردب كلملا دب تداج اهرطقب ءاعملا تاجا اذا عقؤف
 كامل ش لوش ناكو « ةولاب اهظفحو لدعلاب اهريبدت ةكلمملا ديدست ىف ءايشالا
 ملاذا ةدبنصلا * ىاتكالا وذ روباس 6# *» هكلع هتبانمك هّتيعر كلع عب نا

 ١ نم لاو سيق رمسا ىف عقو املو * ىعادتملا ناينبلاو ىلالا بوثلاك تقلخا برت

 ْ صل اكو 9 ةيطعا اهو ع 0 7 لو مل 0 ناك ِنْبا ولا ىلع ريص

 * ةعربطلا ىف ةيجاو ةأداكملا رصيقل لاقو * لوقءلا لي رهظت هراكلاب لاق

 ن لوش ناكو * ايلا لصن مل ادب نم كلملا ماد ول د روباس نب نمره
 9 اهل عفط مل اهدعأب نمو ا .هررض ةهاع ريك اهيراق نم راتلاك

 ناو نطب ةي>اص هياغ نأف 0 لك ةعيباط َّق نماك نمعلا د :مره نس ريشدزا 35

 ' 6 رواس نب روباس # * هتوهش نائع كلم نم لقاعلا لوس ناكو * رهظ هبلغ

 ْ ٠ اهم هلاؤ م ىلع هنزد الو اسدلا 05 9 اع هرو رعد كدا ال نك 25-0

 ١ ىف هريغ ىرب نم اع سانلا دشا كله نا لبقو ريشدزا هع مانا ىف لوقب ناكو

 ظ ةدوقولا رخو ند مزادلا كلملا مع كالا ك ردد د «© كن ؛ ق>ا وه ىذلا عضوملا

 ١ عراست ةغرافلا ديلا لوقب 000 نسا ةأفاكم لجعل و 2 ناطور

 * امه: قرف نا جذب ال ناوخا 0-0 حارلا لوي ناكو * 0 نان ولا

 | امرحجدزي 07 * اهدرضت ىش ىأيف رسشلاب راردالا بوأو دضت مل نا همالك نعو



 * 16 د“
 | ناكو ٠ كلل هلدع راص لقاعلا ترواش اذا د رارذلا كالد تاق د ٠ مزح

| 

 0 5 مهسفنا نم هانا مهلامحأو مى ريع نم مهيرعلا مهراكنا كولملا عابط نم لوعي

 كرائضا لوعد ناكححو ف ةردولا نك نيد لاع>الا 3 نيصلا 6 روغعق

 لوا ىناكحاشالا هاش روفقا # + كلهم وا نضم كقوذ نم ىلع بضغلا

 ' ناكو ٠ هكق ىرع نم بألا باكترا ىف ارذع سانلا لقا * فئاوطلا كوام
 00 إل : حو 1 010 نإ عر مد لت 3 هع ماتا لاحم مد فلا نوح لود

 نذأب ناكو ٠ هويصا مل هأكف هقورءم برب مل 0 هاش زوُهقا نبروباس د

 ٠ ١ ةيؤر هإ ,هرا كا دسالا ىلع سانلا أرجا لوقنو ةرمرهش لك ىف هيلع
 الف وادذعلا ىف كشغ نمو هرذعت الف ةقادصلا ىف ككصفي مل نم لوقت نأكو
 ايدلا ا روباس نب رذوج 6 ٠ ناع- كلملا دعو همالكح نمو ٠ هلذعت

 * كلل قت لاهل تيب نا ةرارغ ةرادغ ايندلا * ناربا نب ىسر ا + ىاعذلا

 / 6 زوريف نب وسخ # * كياع معنا نم ركشا و كلركش نم ىلبع متنا لوب ناكو
 ' نئارخ ةيعرلا بواقو تافآلا باح لاو رقفلا حاتفم ىئابالاو ىتاستيلا مظ
 ةلاداحلا تءقو اذا 7 ريك الا ناودرا 3 اهيذ هدو اهأنا هعدوأ 5 اهكلم

 * ريرغتلا نم لضفا ريبدتلاو هيراحلا تءقو اذاو مالكلا نم لضفا ت وكشلاف

 نم ةيعنلا رثكد# رغصالا ناودرا # * هنم ءايللا لق ىح ععيبتلا رثكلوقن ناكو

 ةميصناا در نمو ةماعتسالا عم ةمالسلا لوقي ناكو * ةئايدلا ةءادرو ةعيبطلا مول

 دابع نب بحاصلا ناك * ةرمساكالا كوام لوا كلاب نب ريشدزا# هةدضفلا ىأر |
 70 ويزول ءاديبوو يشدواب لدق بكي نإ كلل :ىلع بح لوق

 نسد>و لدعب الا ةراع الو ةرامعب الا لامالو لامع الا لاجر الو لاجرب الا ناطاس ال |

0 

 ْ ري ناطاسلا لَدَع هه ندو ٠ مود ف *ه ري موشع كامو موشغ كالم
 ل

 اندلاىلا او:كرت ال * ىربلا هفاخ نم ريمالا يش * نامزلا تصخ نم ةيعرلل

 ايلا
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 - هجولا نسح لجر لا. رظنو * هذه اختار 4 رجلا لكَتيا لاذ ةرمت

 نول ال لوقي ناكو » نكاسلا اهاو نسخ تيبلا اها لاذ لوغلا
 7 ديا نامتبت ل ل 7 دل ان“ ريفطلا لجزلا هن كينأ. :لياطا 'ىأزأ
 * كيلع انوكي ىل كل انوكي مل ناذ حي ناو اخ ريبدت ىف همالك نمو * اهصئاغ

 اذا مهءبنت ال ناب رارقلا كودع ىلا بيخ * ةئمأتسملا ديكو ةبدثلا ضاقتنا رذخا
 * انعاطظ تنك نا م.لاو انعم ت:كح نا رذللالئغتال ٠ اومزهنا
 * هعبط نيغب مهارب هنال اءوس الا سانلاب نظي ال ”'ىبسملا * ىدنهلا روف 9#

 نم ةمالك نمو * هلأ ند سلا نم سشو هيطعم بهذلا نم ريخ لوقو ناكو

 قدا ردنكسالل لاو * ىدنهلا ديك ا * هتوادع كترمض هتقادص كعفنت مل

 صال كدو نم #*ئ ذنهلا كلم ارهلد اك « كريذل هريضو كلل هدقن نع هتيبحا ْنَم

 هرمض هنع ىكح نا انع ملكش نم تبع لوقي ناكو * هلاضفنا دنع كضفبا

 رذعا وهف ملعب ام در نم *؟ مورلا كلم سورططا 6 * هعفنب ا هنع كف ملناو

 يجنب ال مك لهاجلا بطاخي نا مكعلا ىفبش ال لوقي ناكو * لهجلاب لبق نم

 لهابجلا عماسم نم ةيكملا عقوم همالك نمو * ناركسلا بطاخ نا جحاضال
 توملا نم دشا * ىناثلا سوياط) © ه راجلا رهظ نم ةضفلاو بهذلا عقوك

 ردا نم نهذلاو ركلا نم ردلا اوذخ لوقن ناكو * توملا هل نتي اه

 نذأي لع لك ا“ ريخالا سويلطا 6# * اهلا نم ةيكحلاو راغلا : اعلا
 نم هدنع م ىلع 16 دا مسلا برش ال لقاعلا لوقي ناكو + باوض لقعلا هيف

 ةآرملا ىف رظني نا م لقاسعلل ىتبني هنع ىكحي ام نسحاو * قايزتلا
 « نيصيب# نيب عم ما اهيبف 57 ناو هلءذ نم ميد شا مل ائسح ةهحو ْناف

 نموا لوي ناكو * رئظلا مول نم ةيوقءلا ةعرمس 4 ىمورلا نيط:طسق

 ©« كننغ ركذ نع كينغ ظذحام همالك نمو * ةوادءال اراهظا ميه زل ريك ١ ءادعالا

 ( ناكو * ريداقملا ىلع ةلاحالا ةريك زهلا لئالد نم د ىجوراا ساطيلقد

 نم مظعا جه امر هكاله نال هكالهتسا نم مزحا ودعلا حالصتسا لوقي
 كنرمضم ىف هءفن ناك نم اي ىلا فساجرا 6# * اهنم يررسي ىلا ةوادعلا

 ذخأبو ءاضقلاب قدصي نف لقاعلا همالك نمو * كتوادع نع لاح ىف لن ىل
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 اهرثكأو لجاعلا ىف ةعفنم ءايشالا لقا عباصللا كَرلا دالب ىلا ايضاغم شسوايس

 الا لاومالا لَم يس لك ىلع ةقوثلا 00 د 0 ٠

 * رصنلا ةءيلط ريصلا نسح هي لاز نب مكسر 34 0 هديدتلا ديالا قم 07

 تدرا اذا ذاددنتسال لاقو « مؤللا كبرش ردغلاو مركحاا ك.يرش ءافولا

 قيطب ال اه هدذبع فلك اذا ىلوملا نا هل لأقو * عاطتسي اه لسف عاطن نا

 ةيعاسم ىف ةداغسلا © شوايس نب ورمسطك 6 * هتئلاخم ىف هرذع ماا دف
 مظعا ةمالك نمو ٠ فرس عم لاه الو ىجبإ عم رفط ال لوع ناكو ٠ ءاضقملا

 ناهالا ىلع تالا نجا د فشاتسي “© ٠ ملصلا بلطي نم ةبراحم أطخلا

 ةريتلا 2 هيلا هللا نسحا ع ينام كاسل جحا لوش ناكو , ٠

 ناكحيو ٠ 00 كلبو قي هنال عتلا ن 0 ركشلا "رأوا ٠ هيد

 2 ذادتغسا | نب 5 9 عمنا 5 قفرلا ف . هيا قادسيب

 هئد دارملاو 0 .ماللاو 6 لاش: " هيف اذاؤ راكزور بدرع راما ةلويلا

 ٠ ل اهئسحاو 2 اهلخا لاعالا ري الك نمو ٠.٠ ( نامزالاو تاّوالا

 * اهقاذم لئاعلا اهقاروا ةرمضحلا هل ظنا لثم كيلا كحاضلا ودعلا لدم لوش

 لاظ رهدلا ىلع بتع نمو * عع ام ل كح ىف عمط: ال 6 رغصالا اراد 6
 * ىتأب ريملا ناك ثيحنم رسشلا ىتا ةبئانلا ثقو رضح اذا لوقي ناكو * هدتع

 اعلا نينا ىف اراد نا هسساوج هل لاو ارادءاات هجوت امل  ردنكسالا

 ريح ءاسنلا نم تثكتسا ول هأ ليقو ٠ مثغلا ةريك هلوهل ال بادقلا لاق

 ناس الو نكسلاو ريسلا نسم ردنلاماود لاقو كركذ مهل مادو كدلو

 تنكنا لاف بيضخ ميش ىلا رظنو * ةأرما.ةبلغت نا لاجرلا بلغي نمي
 ىلع هب واصم ةأ حا ىلا رظنو ٠ ريكلا لاه تخبط فيكحكحو بتيشلا تعبص

0 

 ةرجش
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 .ى نم ا, وزييش ىدكخ نأ ن نم ريكا رعلا + ضرعلا هب ىو ام للملا ريخ # ىلع

 * هيذ نع باك وذ اوراصف هي كوش ال ارعسانلانأك رذولا 0 + ةئسالا

 ةيلع تمرك نم هي ةيؤنملا ن دمخ 8 ٠ ندلامده نبدلا 6 لبج نب ذاعم

 ال اه 0 نم نورس الأ # ىرصصبلا نسحلا 6# * ايثدلا هيلع تناه هسفن

 متنا * توملا ىف قيرعل ىح تا مدآ نيبو هان سال اءرما نا * نوردس)

 * َرفدلا ثدحملا من * ىعشلا #* ويري .دسا اناو رطملا نوماس
 جالا فيس نم تيه رع هرد تناك

 مد علا ارلا بابلا ايو

 3 مجعلا كولم نع ءاج امف

 ىلا بتكو * لاعالا نس>اب اهودلخ راعالا فئاحج ماءالا د نوديرفا ي

 سحوتسم ”ىبسملاو ناعم ن 9 ملا لوعب ناكو ٠ هدأو هرب هل هيدلاو وب ن“ م مالس هاب

 ناكو« ماين حو مانغا لظب د ةيشأ اع دل د 0 م * تعلا صير لاو

 دلو نم نقلا و * هكلمل با كلما وفع 0 نمو:؟« ليغلا رهاوطاو

 رهش نارا ىلع باغتلل هانا كنكب بدل رهج وأم تام ا #١ نوديرفأ نب رو

 ضرغلاو * لاوهالا بوكر ىف لامآلا غولب مهل لاَقف مهربكا بايسارفا نأكو
 * ماها عابط نم ةعائعلاو وى فلاو 1 قالخا نس دوءعلاو © ناجيتلا صه رك

 اه4ةدعم افراغ ملاه نافسشي ال كسملاو ردلاك ىكرتلا له * بايسارفا

 لاقو * دارلا غلب داق نمو داو داس نمو داس داج نم لوقن ناكو * اه6طومو

 نا ئ >- ضصغيم نايللاو هودع انك د بيك عاقلا نا ىحا ! رويس ر 1 هيحال

 الم لك ءانبو توملاك تارخلااو ةاافبلرامعلا 7 ساهنهطانإ وز د وئإ عل

 4 رومالا بكاوعي مهرصبأ كواملا لمعأ لوش ناكحو ٠ ةديق ردو ىلع

 كح ىلا عجرف نول كامله راعذالا 6-5 نسبا ع صل امل 33 سواكيك د

 امءالبلا ةرارعالولو ةيفاعلا اهببطاو ءايشالا نسحا لاق هكلم رقتسمو هزع

 نبا تهذ ا لاو * تابنلا راعا لاعالا متسر كامو + ءانيرال والخ تن ١

 ل (١س)



 ريكا ناطاسلاب هللا عزب ام © هنع هللاىذر ناذع ِ نامع » + .ةرهاطلا |
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 4 داو ماثلا اول "| ٠ ةملاث نيد ةرغاص ني: لال نيج »» قيال ل لأي

 ْ تاه.“ نا 0 ىلوسلا نادل + نم ريخ ايلعلا ديلا ٠ هومر 00 غو ف 6 ري مانا اذا

 0 اهذوطبو زر> اهروهظ لاذ لولا ثانا ركذو * اديهش تام اببرغ
 ٠ سانر اهفوصو ساعم يدون لاعؤ مكغلا 11 ذو

 مد ثلاثلا بابلا هجم
 01 نييانلاو ةءاحصلاو نيدشارلا ءافاخلا نع ردص مف 00

 # مهلع هللا ىذد

 ظ توما 9 6 عراصم قل فور ىلا عتانص د ةهيع هللا ىضر قيدصلا ركبوا د

 لاق زورا تدب اهيلع يكلم سرفلا 3 هع او < هدعل ع دشاو هد يم نوهأ

 | نم أ هنع هللاىضر باطلا نب رع 9 ٠ ةأرما ىلا مهرما اودنسا موق لذ
 ' مهرذعا سانلا لقعا * مكبواق هضغبت نم اوقْنا * هدب ىف رايلا ناك هرمس مك

 | ٠ هليعر هب تيةش نم ةالولا قشا * كدغ ىلا 00 لع 00 8 سانلل

 ظ بادثلا ىف ةرهاظلا ةءورلا * هيف عّدن ثلا فرعي 00 2 17 ىشيما ١

 ظ ١ لاكخ 5 5 هنع ها ىضر هياط ىب نب 3 , ٠ اوجيرتة دقدصلاب هللا 0

 ظ طعاو ريس | ا تش ن ءماىلا 30 و هريظنذ 0 تس نك نعتس 0 ٠ اولهح ا

 0 فاخلاب نتا ند6؟ كلذ الا نفاح الو كبر الا نودحر : ل * هريغأ تكفلت تش ن

 ريكاو اددع يع فيسلا ةيقب * قباو قئاو ىقتا هناف كناث رمصق * ةيطعلاب داح

 ندود مهم هون داظ دع هلايدرنا ٠ نه كناوخا ريخو كلامك ع كلاوما ريد ٠ ادل 9

 ١ هللا نم ةصخرلا * دوبعم هلا جا *# سابع نا أ #* مهنء هللا ىذر نيعباتلا

 3 نينا 0 - ةيحلاب او أدباف: هدهد لخاد لحل 2 دو :ةدص اود هرب داق ةودص

5 



 0 سصق مولا 06 ا ا 9 لنيك هديل اهئاف عواظملا 5 هوعد اوقتا

 نموا ةلاض هم كلا * ةقدص فوهلملا ىلا عاعسالا 9 ماعف هلل لاادو ماصق

 كانا مداه ر 1 اوربي تكحا ٠ هللا رود ز طخ هنو نمؤملا ةسأرف 9 اونا

 ىلد هناقناطم نم 52 اهف لصف د 9 سش لك حاتفم رج ا ٠9 توأل قع

 اونام اذاف ماس سانلا ٠ تاوهشلاب راثلاو در اكملاب ةئملا تا د و ةياع هللا

 55 ىلا هلايح ىف ليعلا ضغب هللا نأ *  ءاد ةمالسلاب قا 5 اوهيننا

 اورذ>ا ٠ امم با 5 صخغبو اهيلا نسحأ نم بح ىلع ىولقلا 0 ٠ هنود

 ند أ اورظنت الو مك ند لآ اورظنا 9 ار نءؤ! الو هريح جىريال ند

 0 عبطلا ديو نورتكتو عزفلا دنع نواقتل مكنا مالسااو ةالصلا هيلع لاقو * مكقوف

 9 ةمايعلا مول تابط ىظلا 2 مو ؛ءلع هللا ىلص هلك عما وج ند ىورب ائد ىلصف 0

 نم نؤاملا مس نم عسلا * هللا دنع اهزجو نوكحيال نيهجولا اذ نا

 نأ نانعا ل ٠ مهلاوماو مهسفنا ىلع مول | 21 ؛مأ نم نمؤماو هبلن و هنا |

 جوان ىلا هلك نساحاو هلاوقا عئاورو ةلاتما راس ىف لصف دك * هل ةئاما ال

 00 طا نسل 3 1 ايدلاو ندلا كباوف عمو و ةودئاا رون اهيلع

 هللا كن ٠ مطور مش ل يي تح نوما ٠ ندد أ نم لاغ ف ©« ةعد> نرالا

 4 اوال اودامت ٠ 0 ةيدهبلا ٠ هناي الا ةيابح اال 9 زءاجا م

 نكاد « ناميالا نم ةيعش ءايطا *» ةقدص رشلا كر *« دهاشنت بواقلا

 مكفطتل او ريغ هلو

 ٠ اح دب 0 9 ناها ليللا ٠ اتي شيل انةغ 26 ٠ م فلا لطم

 تانافالاب سلا#ملا ٠ هل قاخ اإ يسم لكك ٠ حجرخالو رهلا نع ثدح
 *« هرعدل طعو نم كعتلا ءوسلا سداح زم ريخ ةديدولا ٠ ناعالا ٠ ند دهعلا .هركا

 © ب قالعد وا ا نيعلا 9 مالسإ واو م ؟تاطعرا اواص 9 د َّق ةكربلا

 اها عبن.#» اناعل“الو اناء نؤملا نواكنياال>«.:ةئلازأ توما * ةيوت هللا
 وا اناط كاملا رسضنا ٠ مهذم وهف مود داون 2 1 نم ٠ كببرن الام نا كيبوب

 ريخال ٠ ارذك نوكحي رذلا داك * اان لحنا ع راظتنا ©« امواظم

 ال 3ك ها ال ناو اواو ناقه تيلسملا ٠ فاو الو فلو ال ذيع ل م ىف

 ٠ اهطاسوا رومالا ريح ٠ ةعم رذعت أهو هلا < ©

 اس ندي يع
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 .١ مكجفب اما * هلهان الا ةسلا ركملا قيح الو *ئ زاجيالاو زاحمالاو باحعالا

 | نم لك * ةنيهر تيسكاب سفن لك * توملا ةقئاذ'سفن لك ٠ ركسفنا ىلع
 ١ نم كبيصن سان الو * هتلكاش ىلع لمح لك ٠ ىقتسفي ادب لكل 4. ناكااههيلع ظ

 . اولخداف اوقرغا * مهناذآ ىلع انبرمضف * ىش مهولقو اعيجج مهبسحم * ايندلا

 نويس# * ىرخا رزو ةرزاو رزتالو * نوحرف مهمدل امم برح لك + اراب
 مهاع نوعص لك

 ماك( ىناثلا بارلا جو

 ملسو هلع هللا 0 ىلا نع ملكلا عماوج ف 0

 | هتاهيبشت عماوج ىف لصف #9 كلها نع كاصع عفرت ال * قباارهظالو

 ' نونمؤملا ٠ ةل>ار اهيف دل ال ةئام لياك سانلا * ئسو هيلع هللا ىلص هتاليشعو

 | لاك ىباعمصأ لثم» ميدتقا متيدتفا مهب موعااك ىبادصا يا اضعب مهضعب كيش

 ْ 6 عفن عقو اعا 5 هرخآ ما ريح هلوأ ىرذد ا رطلاك ماو 4 الا ماعطلا راجعيإل
 ٠*٠ هاعانكح ريللا ىلع لادلا + مكيلع نوي :اًوتوكت ايو * مكلاعا مكلاع ظ

 | اهقالحو ديدحلا ةديفك -ايرط بواعال نا + ديلا ذخاكص نم ولا دعو

 دععلا نا لاو ورع نب ليهس نيب و هش ةنداهملا باتك بتك الو * رافغتسالا

 هتاراعتسا ف لصف # هعبجج لحنا هضعب لحا اذا نعي ةريعلا يرشك انس
 ننملا مذ * هراد لجرا ةنج هيخا هآره ءرملا # عسو هيلع هللا ىلص

 ضرملاو ةقدصلا ناَعك ربلا :زوذك نم * تامركملا نم تائبلا :نْفد'' * رّبقلا
 | ٠ ةاكزلب مكحااودا اونض>و ةقدصلاب ياضرم اوواد + ةييصملاو
 ةوادعلاو دولا * ةريغلا فنا لالللا عدج ٠ برلا يضغ وطن رسلا ةقدص

 مده نم نوعلم * ةبوملا مدهت ةبوتلا * ءايدنالا ةئروءالعلا * ناثزاوتب |
 ةنجو نمؤلا ني انندلا © :توملا دنار ىلا * _اسفن,لتق نم ىعب هللا ناي |

 ٠ ةحم علا نم م ةكدك كك نم » رب مكب اهناف ضرالاباوعسمم * رفاكلا |
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 اسهمارحو اهلالحو اهماكحاو اهعئارشو ةلاشرلا طئارش ىلع تاؤشا تانك
 اهنع نوعدصي ال ةنملا رجخ فصو ىف هقانث لج هلوق 6 كلذ نمو

 باهذ اهنم ناك املو را ٍبياعم عيج ىلع انتا دق نائملكلا ناناهف نوف'زي الو
 سشنلا بيط تدناو امهم هللا رهن ىلاعت هللا أرب عادصلا ثودحو لقمعلا

 نم اولكال يوما كرابث هلوق د الذ نمو د حرغلا لوصحو عبطلا ؛ هوذو

 ضرالا هبت امم سانللا هلكأي ام عيج عم مالك وهو مهلجرا تف نمو مهقوف

 عيجج ن م0: مالك نهيلع ىذلا لثم نهلو العو نع هلوق اي كلذ نمو 6

 نهالع ةحازاو نوتئايصو ءاسنلا ةرشاعم ناسحا نم لاجرلا ىلع بجن اه

 ءاسنلا ىلع بج ام عيججو نه<جانمو نهملاصم ىلا ىدؤي اه غلبم لك غولبو
 مهقوقح ىلع ةظفاحملاو مهئاضرم بلطو مهترشاعم نسحو جاوزالا ةعاط نم

 مكلو نىسأ نع هلو . كلذ ندو 27 مهن ايخ نع مهتايصو مهدي ظفحو

 لثقلا لاَ هنا ءاغليلا ضعي هجحرت اه كالملا ريشدْزأ نع ىكلو ةاي> صاصقلا ىف

 ةئابا اهنم ةئسح ناعم ةدانزو ريشدزا مالك ىف ام لك ىلاعت هللا مالك ىفف لثقلل نا

 ثحلاو ةايللا نم هيف بولطملا ضرغلا نع حاصفالاو صاصقلا ركذب لدعلا

 مكح ذيفنت ىلع ةبهرلاو ةبغرلاب

 2 لبا هريغ.ا لا -: لتعلل ىفلا لتعلا هلوذ ىف ناف نيل ىلع قش ىذلا

 اوصلاخ ةئم اوداقسا الق فسوب ةوخا ىف هركذ نع هلود 3 كلذ نمو 0

 رركتلا ن م داو هأكأ ردحاو صاصقلا نيد عجبا هللا

 مهذخاو نطبل ارهظ ءارآلا مهبيلفتو سانلا عيج مهلا' عا ةفص هذهو اي |

 ركحذ نم هيلع نودرو امو هيلا مهدوع دنع مهانا هب نوةلي اه رب وزت ىف

 نمو 6# ةليوطلا ةصقلا ناعم ٌةريصصتلا تاملكلا كت تيمضتف داتإللا
 لع مهيلا ذيناف ةنايخ موق نم نفاخ. اماو هتيظع تلج هلوق * كلذ

 نا ع طتسب مل هنع ريعي نأ ةغالبلا ىف مالعالا نايعالا دحا: دارا ولف ءاوذ

 1 و اسهعو#م طيس ىح اهنمكي ىذلا عملا ةيدؤمه ظافلالا هذه أب

 تو دهغو ةئده م وذ نيبو كنس نآك نا وعيذ اهروتسم رهظاو اهعوطوم

 نوكتل بركلاب ممنذاو مهل كطرمش | تضقن كلا مهلعاف ا_ضقنو ةنايخ مهن

 عج ىلا ا .لثلا ئرحم ى ارجل ىفإ لصف 9“ ءاوس معلا ف مهو"ّتْنإ
| 



 ا

 ظ
 ظ
 ظ

* 5 7 

 ةعالبب طيو 3( صضحخشألا لضفمل هيدنو ملكلا عماوج فقرعل لا دارا نم

 ١ مالكاا رئاس ىلع هولع لمأتيلو نآرقلا رب دّديلف زاجالا ةبافكل نطشو ءاجالا
 اوماقتسا اوماقتسا مث هللا اير اولاَو نيذلا نا لجو نع هلوق * كلذ نذ

 اناسنا نات ول كلذو راجزئالاو راتالا ىف اهلك تاعاطلا نع مدمن ةدحاو هلك

 نم اهتقرسب جيرخلا ةدحاو ةيح قرس مث ةنس ةناه ىلاعت و هناكس هللا عاطا

 نوحي ,هالو هيلع فوخال لجو نع هلوق د6 كلذ نمو 6# ةماقتسالا

 'ئىث الو مهنع هوركم لكلاوزو مهيلع بويحم لك لايقا ركذ هيف حجردا دق

 سضاحخ وا ضام هوركم نم دلوتب نزلا نال ىفوذلاو ندرملا نم ناسثالاب رضا

 مريتي لب هشيعب عفش مل ”ىرما ىلع اعّعجا اذأف لبقتستم هوركم نم دلوت ىومللاو

 ىوقا نمالاو رورسلا نا اك سفنلا ضرم بايسا ىوقا وخلا و ندرملاو هتاي

 ةئؤنه ةيعاو دم لكح ءازان ناموضوم ىوملاو نارلاف اهتمص نتايسا

 ةدحاو هلك نمالاق نودتهم مهو نمالا مهل نوسأ نع هلو 6# كلذ نمو د

 نم ةمالسلا وه اما نمالا نال اهلك بئاوشلا نم مهرورس صولخ نع ئش

 ىوخلا عفترا قالطالاب نمالا اولان اذاف هركذ مدقت اك مظعالا هوركملا وكلا

 نمو # 52010 لص#و هوركملا عفترب ,ونع فوم عافترابو مهنع

 ْ هللا هدوع 5 اةعح تاعك اهف دوقعلاب اوذوا هرك ه ذ لح يي ضب ه] وق ع كلذ

 هلود 4 كلذ ندهو 7# دع ايف سانلا هدقاعتو ل هداج ىلع لجو نع

 نمو 0 قئوزا نسدعو ظؤللا ىقرشو برعلا نم اىهيف أم عم ناترلكلا ناتاه ْ

 تاملكلا هذهفذ سانلا عشب امي رعملا ىف ىرك ىلا كلذلاو لجو نع هلوق هي كلذ |

نيعالا ذلتو سفنالا ىه<ةشن 5 امو هراححس
 ل دقو > ند كما . حرمم قس ف 

 ' ام نفسلا بوكر ىف قفارملا عاوناو تاراجيلا فانصا نم عمجت ةريخألا ثالثلا
 كرا صوت اع عدصأف ه]ال> لح هود ع كلْذ ندو غ2 ءةاكصد هغابم ال

 تالك



. #3 

 زجعملا زجوملا مالكلآ نم نارقلا هب قطن ام ضعب ىف كوالا بابلاف ف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ملكلا عماوج ىف « ىلاثلا .بابلاو

 نيعباتااو ةباحصلاو ندشارلا ءافلخلا نع ردص اميف 3 ثلاثلا بانلاو ب

 مهنع فلل ىكر

 ةيلهاجلاو مجعلا كولم نع اهنم لقن اميف *« عبارلا بابلاو ف |

 . هث ارماو مالسالا كولم .مئاور ى #« سماخلا بابلاو

 ءارزولا مالك تقاطل ف ي سداسلا بابلا

 ءاثلبلاو باتكلا مالك مئادب ىف 4 عباسلا بابلاو ف

 داهزلاو ءامكحلاو ةفسالفلا فئارط ىف ني نماثلا بابلاو
 مهرداونو ءافرظلا حيام ىف « عسانلا بابلاو

 ءارعشلا دئالق طئاسو ىف كي رشاعلا بابلاو
 نيح اذهو هظ> هذراوعو هبل نم لد و هل هيف كرابي نا لأسا ىلاعت هللاو

 ا باوصأل قفوملا هللاو د باوبالا ةفايس ' 3
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 ,« اهتدأم عطقنت الو * اهتدم لصتن ىلا هدوم عم ىل دب الف * بحألا دقعلا |

 ناف * هلآو ئطصملا دمت ىلع مال_كلاو ةالصلاو * هنالآ ىلع هللا دج دعب اما ٠

 "00 6 ىلو يع نم قنداوسلا اهتكسأو *ىل ب انهِلَع تفَهو لآ هتالاومو
 اذا هودع عطقو * نعمت سر ةماقا 07 ا * قنع تع“و ىلا هانمو

 تيدا ناو هسمر ناوا ىلا هيد يظعاو هعماب هقرششا اه - * ىعدحو

 حعدانلا ىلع اه ن .كلو * ارون سعثلل ىدهي رك ننك ىنكل * اريصقت كلذ ىف

 ل هسا هقيلأت دل دش أ ليج و5 َدصَو ع نع نوكحإ * هدله>ح الا

 ةيفوتسملا ىتاعملا نيثكلا ظافلالا ةليلَقلا د نارك >ااةسواو هفأ ةسرح
 رينلا ىف * زاحالا ىلا نايالا دح نم ةدجراخلا * زاحالاو نسملا ماسقا |

 ىف هتجرخاو * ناسإاعل اعو لقيا مىظدلاو # ناسبلا رم ىلع نيشملا ٠

 باوبا ةرمع

 بابلاف
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 * ىح “

 1 والا ةعبطلا

 ةللطا فرابلا نافع بحر يح

 الب اهددعو وسءو ةئر مر ١6 ةصخرلا حسرات

 بئاوح لا ةعبطم ىف تءبط

 د6 ىدوااسيتلا يلامثلاوص:م ىلا مامالل ه زاجسالاو زاالا اج

ا مامالل * نييبتلاو ناببلا تاءختنم) 9 0
 ا 3( ظ حام ارح نب نس ورم مداكملا ىل

واح ىف ةماعلا سل ىلع ىرج ام ىناعم ىف *« برالا افرع
 تمد م«ار

بلاط ىل مامالل * برعلا مالك نم مهانساو رج
 م ةماس ْن لضفملا 
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